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Vladimir KORAČIN,  
predsednik društva 

 

Spoštovane članice in člani! 

V leto 2022 smo vstopili polni optimizma in v želji, da koronavirus povsem izgine z našega obličja, 
a v začetku leta ni bilo povsem tako. Zaradi še vedno veljavnih protikoronskih ukrepov smo morali 
naše delo prilagoditi razmeram in program dela nekoliko spremeniti. Tako smo občni zbor oziroma 
zbor članov izvedli na daljavo, po elektronskih medijih in z osebno oddajo glasov; prvi planinski 
pohod pa izvedli v domačem okolju.  
Kasneje, preko leta, so se razmere izboljšale. Še vedno je bilo med člani in udeleženci dogodkov  
čutiti določen strah pred morebitno okužbo. Nekateri se zaradi tega naših dogodkov niso želeli 
udeležiti. Kljub vsemu smo izvedli vse načrtovano iz programa dela. Nekateri dogodki so bili 
obiskani množično in nad pričakovanji npr.: društvenega in meddruštvenega srečanja na kmetiji 
Okršlan se je udeležilo kar 226 udeležencev, na kopanje na morje smo odpeljali 601 člana, 
planinskih pohodov se je udeležilo kar 645 pohodnikov. O naših dobrih in raznolikih dejavnosti se 
je slišalo tudi navzven in zato smo pridobili kar nekaj novih članov. 
 

Pripravljali smo se tudi na praznovanje 50-letnice obstoja našega društva. V ta namen smo se v 
upravnem odboru odločili, da izdamo zbornik, ki ga bo prejel vsak naš član. Pri zbiranju arhivskega 
gradiva smo ugotovili, da je bilo naše društvo kot Podružnica društva upokojencev Gorenja vas 
ustanovljeno že 6. 1. 1953. Zaradi tega smo spremenili letnico ustanovitve društva na društvenem 
praporu in termin oz. leto praznovanja obletnice društva prenesti v naslednje leto, 2023. Uredniški 
odbor je opravil veliko dela, zbornik skoraj v celoti dokončal in ga pripravil za tisk v prihajajočem 
letu.    
 

Tudi v letu 2022 je bilo opravljenega veliko prostovoljnega dela. Vsa pohvala za odlično opravljeno 
delo gre vsem organizatorjem, poverjenicam-poverjeniku in vodnikom, ki so na kakršenkoli način 
pripomogli k odličnemu delovanju društva ter poskrbeli za prijetno vzdušje in varnost udeležencev. 
Pohvalo zasluži uredniški odbor zbornika Dober dan, starost ter društveni kronist Valentin 
Bogataj. Skozi Kroniko 2022 vas bo popeljal po dogodkih in poteh, ki smo ji skupno prehodili. 
 

Pred vami je obsežna Kronika 2022, v kateri je tudi nekaj člankov o dogodkih, ki se jih v preteklih 
letih naše društvo ni udeleževalo. K prijetnemu branju povabite tudi upokojence nečlane in jih 
povabite v naše društvo.  

                                                                                                        Vladimir Koračin                           
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DRUŠTVO 
 
 
Društvo upokojencev za Poljansko dolino je nepridobitna, samostojna, stanovsko-interesna, 
humanitarna in dobrodelna organizacija, v katero se z namenom medsebojne pomoči in 
uresničevanja skupnih interesov združujejo upokojenci in druge starejše osebe. 
 
Društvo s sedežem v Todražu 1, 4224 Gorenja vas, združuje upokojence na območju Občine 
Gorenja vas – Poljane, razen upokojencev Krajevne skupnosti Sovodenj, kjer imajo svoje društvo. 
 
Društvo spodbuja člane k aktivnemu življenju in delovanju ter spoznavanju naravnih lepot ožje in 
širše domovine ter tujine, k športno-rekreativni ter kulturni dejavnosti, usmerja jih h koristni izrabi 
prostega časa in jih z ustreznimi aktivnostmi motivira k samostojnosti, tovarištvu ter medsebojnem 
spoštovanju in pomoči. Poseben pomen daje izvajanju humanitarnih dejavnosti in pomoči 
potrebnim ostarelim članom. 
 

---------------------------------------------- 
 
Na osnovi sklepa 14. redne seje Upravnega odbora Društva upokojencev za Poljansko 
dolino Gorenja vas z dne 3. 2. 2022 o počastitvi 50-letnice delovanja društva, je predsdnik 
Vladimir Koračin, kot član Uredniškega odbora za pripravo zbornika o delu društva v 
minulih obdobjih, našel v arhivih Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana ter 
Zgodovinskem arhivu Ljubljana – Enoti Škofja Loka verodostojne podatke o 
upokojenskih organizacijah do druge svetovne vojne ter v povojni Jugoslaviji oziroma 
Sloveniji. 
Navedeni so v spodnjem zapisu. 
 

 

Pomembnejši mejniki v zgodovini upokojenske organizacije  

 
Pri sestavljanju zgodovine  upokojenske organizacije povzroča težave pomanjkljiva dokumentacija. 
Iz dosegljivih zapisov, je kljub temu razvidna društvena dejavnost. 
Leta 1922 je bil sprejet Zakon o socialnem zavarovanju delavcev, vendar se nikoli ni začel izvajati 
v celoti. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je zaživelo s pomočjo posebnih skladov le za dolo-
čene kategorije zavarovancev. 
V Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, nato v Kraljevini Jugoslaviji - v Dravski banovini, je bilo 
organiziranih več društev oziroma frakcij posameznih panog. Leta 1927 je bilo ustanovljeno Druš-
tvo državnih upokojencev za Dravsko banovino v Ljubljani. Društvo je od leta 1936 izdajalo glasilo 
Upokojenec, ki je izhajalo enkrat mesečno. 
Leta 1936 je bilo tudi v Mariboru ustanovljeno Društvo jugoslovanskih državnih in samoupravnih 
upokojencev in upokojenk. 
Po drugi svetovni vojni so se mnogi  vse bolj zavedali pomena organiziranja in delovanja upoko-
jencev. Želja po izboljšanju življenjske ravni je upokojence privedla do sklepa o ustanovitvi lastne 
stanovske organizacije. Podatke za to obdobje najdemo v glasilu Upokojenec, katerega prva številka 
je izšla 20. aprila 1947. Poročila v njem so skopa, pa tudi glasilo ni redno izhajalo. Kljub temu je iz 
vsebine že razvidna malo bolj živahna društvena dejavnost in potreba po organiziranem delovanju.  
Ustanovni občni zbor Zveze društev upokojencev Ljudske republike Slovenije (ZDU LRS) je bil 
15. decembra 1946 v Ljubljani z namenom, da se bo zavzemal za pravice upokojencev ter deloval 
na socialnem in zdravstvenem področju. Izvršni odbor je dal tudi soglasje k ustanavljanju podruž-
nic. 
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Tega leta so bila društva upokojencev ustanovljena v večjih slovenskih mestih, tudi v Kranju. Okraj 
Kranj je leta 1952 imel sedem podružnic: Cerklje, Kranj, Škofja Loka (vanjo se bile vključene občine 
Gorenja vas, Poljane, Škofja Loka in Zminec),Tržič, Žabnica, Železniki in Žiri (vključeni občini 
Sovodenj in Žiri). 
Leta 1951 so vsa društva upokojencev LRS postala članice Zveze društev upokojencev Jugoslavije 
(ZDUJ) in hkrati članice Zveze sindikatov Jugoslavije (ZSJ).   
Leta 1960 je na osnovi novega Statuta ZDU LRS postala pravna oseba in delovala na območju 
celotne republike. Sestavljali so jo občinski odbori in koordinacijski (okrajni) odbori. Vanjo so se 
prostovoljno združili starostni, invalidski ter družinski upokojenci in uživalci izrednih pokojnin. 
Zveza je bila še vedno sestavni del ZSJ. 
Leta 1963 se je društvo preimenovalo v Društvo upokojencev Socialistične republike Slovenije 
(SRS). 
Na osnovi novega Zakona o društvih so se v letih 1975 in 1976 podružnice preimenovale  v društva 
upokojencev, ki so se s soglasjem Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) izrekla za ustano-
vitev Zveze društev upokojencev Slovenije; ponekod tudi občinske zveze oziroma koordinacijske 
odbore. Naloga Zveze je bila razvijati kulturno in rekreacijsko dejavnost ter predvsem skrbeti za 
gmotni in socialni položaj upokojencev. 
Leta 1990 je na osnovi sprememb Statuta postala Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) 
prostovoljna, društvena, interesno-stanovska in humanitarna organizacija upokojencev v Republiki 
Sloveniji, organizirana v društvih upokojencev. Zveza ni bila več kolektivna članica Zveze sindika-
tov Slovenije in ZSJ. 
Temeljna oblika organiziranja Zveze društev upokojencev Slovenije so društva upokojencev, ki 
združujejo člane – z nekaj izjemami – po krajevnem principu. DU se povezujejo v Pokrajinske 
zveze društev upokojencev –  PZDU (Ljubljana z okolico, Južnoprimorska, Severnoprimorska, 
Gorenjska, Dolenjska, Celjska, Koroška, Šaleška, Zgornja Podravska, Pomurska, Spodnja Podrav-
ska, Zasavska in  Posavska PZDU,)  ki so bile ustanovljene kot povezovalni člen med društvi upo-
kojencev in Zvezo društev upokojencev Slovenije kot osrednjo upokojensko organizacijo v dr-
žavi. PZDU so članice ZDUS, njihovi člani pa društva upokojencev. 
 
 

Ustanovitev društva upokojencev za  

Poljansko dolino Gorenja vas 
 
Predno je naše društvo postalo samostojno, se je povezovalo v Občinskem odboru Društva upo-
kojencev Škofja Loka, ki se je konstituiral iz treh podružnic:  Železniki, Gorenja vas in Škofja Loka 
in bilo član Okrajnega odbora Društva upokojencev v Kranju. 
   

Društvo upokojencev Gorenja vas je bilo ustanovljeno 6. januarja 1953. 
 
O tem pričata dokumenta, objavljena v glasilu Upokojenec, glasilu Zveze sindikatov Jugoslavije – 
Društva upokojencev Ljudske republike Slovenije, članek Naša rast, na strani 6, štev. 2, leto VII, 
Ljubljana, februar 1953 in članek Kaj delamo, stran 2, št. 7; leto VII, Ljubljana,  julij 1953. 
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Predsedniki društva 

 
 

Franc ŽNIDARŠIČ (1888 – 1965) 
iz Gorenje vasi 

 
Predsednik DU: 1953 – 1965 

 Jože DEMŠAR (1901 – 1989) 
iz Gorenje vasi 

 
Predsednik DU: 1966 – 1978 

   
Jakob UŠENIČNIK (1914 – 2003)  

s Trebije 
 

Predsednik DU: 1978 – 1996 

 Franc FRANKO (1939 – 2008)   
 iz Javorij 

 
Predsednik DU: 1996 – 2004 

   
Pavel ČADEŽ (1938) 
z Dolenje Dobrave 

 
Predsednik DU: 2004 – 2012  

 Jože NOVAK (1942)  
iz Gorenje vasi 

 
Predsednik DU: 2012 –  2016 

   
Franci FORTUNA (1953) 

 iz Gorenje vasi 
 

Predsednik DU: 2016 – 2020 

 Vladimir KORAČIN (1959) 
 iz Gorenje vasi 

 
Predsednik DU: 2020 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas – KRONIKA 2022 

                                                    -  7  - 

 

PRIJATELJSKA DRUŠTVA 

 
 
 

 
 
 

 
Na osnovi LISTINE O TRAJNEM 
SODELOVANJU, podpisane 4. julija 1999, se 
Društvo upokojencev za Poljansko dolino 
Gorenja vas povezuje z Društvom upokojencev 
Cerkno, z Društvom upokojencev Idrija, z 
Društvom upokojencev Sovodenj in z Društvom 
upokojencev Žiri. 
 
Člani društev se srečujejo na Meddruštvenih 
srečanjih, ki jih prireja vsako leto drugo društvo.  
Predstavniki društev se medsebojno povabijo 
tudi na letne občne zbore, kjer se seznanijo z 
delom v drugih društvih in zaželijo drug 
drugemu uspešno delovanje. 
 
 
 
 
 

 

 
  
  Udeležba na občnih zborih: 
 

 

         Idrija, 5. marec 2022: Franc Dolenec in Valentin Bogataj 
 

            
 

                        Predsednica DU Idrija Vanja Leskovec med branjem letnega poročila. 
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         Žiri, 20. marec 2022: Vladimir Koračin 

 
         Cerkno, 26. 6. 2022: Silvo Pivk 
 

            
 

              Predsednica DU Cerkno Zdenka Verbič Makuc poroča članom o delu v preteklem letu. 
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LETO 2022 
 
 

OBČNI ZBOR DRUŠTVA 

 
V skrbi za zdravje naših članov in veljavnih ukrepov za zajezitev in preprečevanje širjenja korona-
virusa covid-19, bi bilo od nas neodgovorno, da bi občni zbor izvedli v živo, na način, kot smo ga 
izvajali pred epidemijo. Zato je Upravni odbor Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja 
vas na 14. seji dne 17. 2. 2022 sklenil, da se      

občni zbor izvede v skladu s Pravili društva  in 114. členom  Zakona o interventnih  
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 v času od 6. 3. 2022 
od 15. ure do 15. 3. 2022 do 12. ure preko elektronske pošte in SMS sporočil. 

 

ZAPISNIK 

52. rednega  občnega zbora članov Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas, ki je 
bil v času od 6. 3. 2022 od 15.00 ure do 15.3.2022 do 12.00 ure na korespondenčni način  na 
daljavo po elektronski pošti in SMS sporočili z naslednjim dnevnim redom: 

1. Pozdrav predsednika društva Vladimirja Koračina 
2. Občni zbor 

-  Izvolitev organov Občnega zbora 
-  Poročila o delu društva v letu 2021: 

• predsednika društva, 

• blagajničarke, 

• predsednika Nadzornega odbora, 

• predsednika Častnega sodišča, 

• Poročilo verifikacijske komisije  
-  Predstavitev programa dela za leto 2022 
-  Razprava o poročilih in programu 
-  Sprejem poročil za leto 2021 in program dela za leto 2022 

3.  Razno (dvig članarine na 12,00 € za leto 2023) 
 

Ad 1.  

Spoštovane članice, spoštovani člani, lepo pozdravljeni! 
 
Število okužb s korona virusom covid-19 se v zadnjem času znižuje in kljub temu, da so bili 
določeni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb odpravljeni, so še nekateri ostali v veljavi, kot so 
nošenje zaščitnih mask in zadostna medosebna razdalja. Iz tega razloga in razloga tveganja za 
zdravje naših članov, predvsem starejših, smo se 23. 2. 2022 po ponovni proučitvi razmer v 
Upravnem odboru društva odločili, da tudi letos občni zbor izpeljemo na daljavo, po elektronski 
pošti in s SMS sporočili. Izvedeno bo po določilih društvenih Pravil. 
Sama izvedba od nas terja nekoliko več časa in prilagajanja. Zato vas naprošam in vabim k 
sodelovanju, saj bo le z vašo pomočjo občni zbor uspel. 
 
Naj vam predstavim potek občnega zbora: 

➢ Občni zbor bo potekal v času od 6. 3. 2022 od 15.00 ure do 15. 3. 2022 do 12.00 ure; 

➢ Od 6. 2. 2022 dalje bo na naši spletni strani objavljeno delovno gradivo, 
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➢ 6. 3. 2022 ob 15.00 uri bo predsednik DU z oddajo elektronske pošte pričel občni zbor in 

predlagal člane delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev zapisnika in člane verifi-

kacijske komisije ter predlagal dnevni red. Počaka se eno (1) uro na morebitne pripombe 

in predloge članstva. V kolikor predlogu ne bo nasprotovalo več kot polovica članov, je 

delovno predsedstvo potrjeno, 

➢ Ob 16.00 uri verifikacijska komisija ugotovi število naslovnikov elektronske pošte in posla-

nih SMS sporočil  na GSM 041-720-091 in šteje se, da ti sodelujejo pri občnem zboru. 

Komisija podatek sporoči v obliki elektronskega sporočila delovnemu predsedstvu. De-

lovni predsednik ugotavlja sklepčnost in v primeru, da naslovnikov elektronske pošte in 

poslanih SMS-ov ni najmanj polovica članov, se občni zbor nadaljuje po 30 minutah, 

➢ Ob 16.30 uri predsednik, zaradi lažjega pregleda in spremljanja, pošlje po elektronski pošti 

vsem naslovnikom pripravljeno gradivo:  

• Poročilo o delu društva v letu 2021, 

• Finančno poročilo za leto 2021, 

• Poročilo nadzornega odbora, 

• Poročilo častnega sodišča, 

• Program dela za leto 2022, 

• Predlog članarine za leto 2023: dvig na 12,00 € in 

• Predlagane sklepe in glasovnico. 

➢ Vse do 15. 3. 2022 do 12.00 ure traja razprava in glasovanje, v kateri sodelujoči član na 

elektronski naslov društva upokojenci.pd@gmail.com ali na GSM 041-720-091 pošlje 

pripombe in glasuje o predlaganih sklepih. V kolikor sodelujejo tudi član zakonec, partner 

ali sosed, pošiljatelj, zaradi beleženja udeležencev,  za vse navede ime in priimek ter odlo-

čitev sklepa. Primer: Ime in priimek, glasujem(o) za Sklep 1 a, Sklep 2 b itd …  

➢ 15. 3. 2022 po 12.00 uri delovno predsedstvo opravi vse postopke za dokončanje zbora, 

➢ Zapisnikar sestavi zapisnik o zboru, ki ga podpišeta overovatelja, 

➢ Šteje se, da je občni zbor skladno z 28. členom Pravil društva sklepčen in so sklepi  polno-

veljavni, če bo svoje odločitve oddalo več kot 40 članov.  

Ad 2.  

Predsednik društva je za vodenje in postopkovno izvolitev organov občnega zbora predlagal 
naslednje člane: 

• Delovno predsedstvo: Silvo Pivk – predsednik in Marija Tušek - članica, 

• Zapisnikarica: Danica Oblak, 

• Overovateljici zapisnika: Slavka Čadež in Cilka Gladek,  

• Verifikacijska komisija: Franc Dolenc in Jerneja Dolenc.  

 

Delovni predsednik je na osnovi pisnega poročila predsednika verifikacijske komisije ugotovil, da 
je bilo na začetku občnega zbora prisoten 201 član (ki jim je bila poslana elektronska pošta – glej 
prilogo Seznam elektronskih naslovov članov DU). Ker je bilo naslovnikov elektronske pošte in 
poslanih SMS-ov manj kot  polovica od vseh članov društva, se je občni zbor nadaljeval  po 30. 
minutah, t. j. ob 16.46, ko je predsednik društva poslal delovno gradivo z glasovnico vsem 
naslovnikom elektronske pošte in objavil gradivo na društvenem portalu duzapoljanskodolino. 
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Do 15. 3. 2022 do 12.00 ure je trajala razprava in glasovanje, v kateri so sodelujoči na elektronski 
naslov društva upokojenci.pd@gmail.com ali na GSM 041-720-091 pošiljali  pripombe in 
glasovali o predlaganih sklepih. 

Preko elektronske pošte je glasovalo 65 članov, preko telefonske številke 22 članov, 6 članov pa je 
oddalo pisno glasovnico predsedniku društva, skupaj je glasovalo 93 članov društva. 

Na objavljeno gradivo, ki je priloga zapisnika, v času obravnave ni bilo pripomb. 

Izid glasovanja je bil naslednji: 

Sklep št. 1: 
Poročila o delu društva v letu 2021 (predsednika društva, blagajničarke, predsednika NO in 
predsednika častnega sodišča) se sprejmejo v predlaganem besedilu. 
1 a se strinjam - 93 
1 b se ne strinjam - 0 
 

Sklep št. 2: 
Program dela društva za leto 2022 se sprejme v predlaganem besedilu. 
2 a se strinjam - 93 
2 b se ne strinjam - 0 
 

Sklep št. 3: 
Članarina za leto 2023 se po predlogu Upravnega odbora društva zviša na 12,00 €. 
3 a se strinjam - 91 
3 b se ne strinjam - 2 
 

Delovni predsednik ugotavlja, da so bili vsi predlagani sklepi sprejeti pravno veljavno. 
Zaključeno ob 12.30. 

Zapisnikarica:           Overovateljici zapisnika:                    Delovni predsednik: 
Danica Oblak                   Slavka Čadež in Cilka Gladek                     Silvo Pivk 
                                                             

 
 

Delovno predsedstvo občnega zbora: 
Z leve: Danica Oblak, Silvo Pivk in Marija Tušek. 

 

Število članov društva: 732 
Članarina:  10,00 €  
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DRUŠTVENI PRIREDITVI 

 
Društveno in meddruštveno srečanje 

 
Tradicionalno srečanje prijateljskih društev upokojencev Cerkna, Idrije, Sovodnja in Žirov je pri-
pravilo naše društvo. Združeno je bilo s poletnim društvenim srečanjem. Odvijalo se je na Kme-
tiji Okršlan na Svetem Florijanu nad Škofjo Loko.  
Sončen in topel dan je na prireditev privabil 226 udeležencev: 20 iz DU Idrija, 15 iz DU Sovodenj 
in 33 iz DU Žiri; 158 nas je bilo iz DU za Poljansko dolino Gorenja vas. Srečanja se niso udeležili 
predstavniki DU Cerkno. 
Prireditev, ki jo je vodila Damjana Peternelj, je uvodoma obsegala pozdravni nagovor predse-
dnika gostiteljskega društva Vladimirja Koračina ter nagovore predstavnikov prisotnih društev: 
Milana Sovinca, DU Žiri, Alojza Bajta, DU Sovodenj in Lavre Kacin, predstavnice DU Idrija.  
 
Kulturni program so pripravili: člani kulturniške skupine KUL-T-URA s harmonikarico Ireno 
Tratnik (skladba Ej, prijatelj Marjana Stareta in Lojzeta Slaka) in skečem Srečanje v izvedbi avtorice 
in izvajalke Gabrijele Tavčar ter Olge Šubic; Pevska skupina Žabari v sestavi bratje Janez – 
vodja, Anton in Marjan Čadež ter sestra Francka Peternel (skladbe V davnih starih časih, Lepo je res 
na deželi, Domača hiša in Sonce milo posvetilo); Duo BIS: Ivo Kristan in Branko Celar (zapete pesmi 
Videl dežele sem tuje, Mamicam in S triglavskega veter pogorja); ter Pevsko-igralska skupina Klas s 
skečem Pokoronski časi avtorice Gabrijele Tavčar v izvedbi Helene Hren in Cilke Bohinc in za-
petimi pesmimi ob spremljavi harmonikarja Hijeronima Šubica Slavček (Vera Krajnc Kumprej 
in Niko Zajc) in Tebi lunca, bom povedal (Ansambel Toneta Kmetca). Vsi nastopajoči so ustvarili 
prijetno in sproščeno vzdušje med prisotnimi.  
Sledila je pogostitev, ki jo je v skrbno urejenem prireditvenem prostoru pripravila prijazna in pri-
zadevna ekipa Okršlanovih z gospodarjem Janezom Kožuhom na čelu.  
Srečanje je z izbranimi melodijami, petjem in šalami dopolnjeval harmonikar Janez Kogovšek, ki 
je privabljal udeležence k plesu in prijetni sprostitvi.  
Cena udeležbe: 15,00 €/osebo. 
 

 
Prostor za srečanje je pripravljen. 
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Prihod udeležencev. 

 

 
Nagovor predsednika V. Koračina, 

ob njem Damjana Peternelj. 
 

 
Nagovor Milana Sovinca, predsednika DU Žiri. 

 

 
Nagovor Alojza Bajta, predsednika DU Sovodenj. 
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Irena Tratnik. 

 

 
Gabrijela Tavčar in Olga Šubic. 

 

 
Pevska skupina Žabarji. 

 

 
Ivo Kristan in Branko Celar. 
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Cilka Bohinc in Helena Hren. 

 

 
Pevsko-igralska skupina KLAS. 

 

 
Kuhinja. 

 

 
Za ples in dobro voljo s harmonikarjem Janezom Kogovškom. 
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Štefanovo 

 
Epidemija covida-19 je v letih 2020 in 2021 preprečila izvedbo srečanj članov društva na štefa-
novo – 26. decembra. 
To tradicionalno srečanje smo ponovno izvedli letos v veliki dvorani Sokolskega doma v Gorenji 
vasi. Polna dvorana udeležencev se je v prijaznem vzdušju poveselila in v sproščenem druženju 
zaokrožila božično – novoletne praznike. 
Uvod v srečanje so pripravile kulturniške skupine z izvedbo programa z naslovom Od božiča do 
novega leta – nekoč in danes: Milena Kejžar kot Božiček, pevsko – igralska skupina Klas, pe-
vec Ivo Kristan, literarna in glasbena skupina KUL-T-URA ter pevska skupina Žabari kot Ko-
ledniki. 
Program sta oblikovali poverjenici za kulturo Milena Kejžar in Vanja Trček. 
Sledilo je štefanovo kosilo, za ples in dobro voljo je skrbela harmonikarica Anja Koračin. 
 
Udeležencev: 122 
Cena: 18,00 € 
 

 
Pozdrav Božička – Milena Kejžar. 

 

 
Pevsko - igralska skupina Klas. 
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Pevec Ivo Kristan. 

 

 
Literarna in glasbena skupina KUL-T-URA. 

 

 
Nastopajoči in udeleženci srečanja. 

 



Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas – KRONIKA 2022 

                                                    -  18  - 

 

 
Pevska skupina Žabari – koledniki. 

 

 
Nastopajoči z Vanjo Trček. 
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         Nagovor podpredsednika društva Franca Dolenca.                                 Harmonikarica Anja Koračin.  

      

Od božiča do novega leta – nekoč in danes 

Kulturni program: 

Milena Kejžar in Vanja Trček 
BOŽIČ IN ŠTEFANOVO 
 
Izvedba: Pevsko - igralska skupina KLAS 
Nastopajoče: Cilka Bohinc, Danica Oblak, Helena Hren, Irena Bogataj in Jožica Prelog ter Sonja 
Trampuš, Anica Pintar ob harmonikarski spremljavi Hijeronima Šubica. 

 
Skupina prihaja na oder in ob harmonikarski spremljavi poje ponarodelo božično pesem: 
ČUJTE ME, ČUJTE 
 

1. Čujte me, čujte, oj, mamica vi, 
kaj se pri mojemu srčku godi. 
možila bi se rada, 
sem deklica premlada. 
Merkaj, merkaj, kaj govoriš, 
zakonski stan je en velik križ. 
2. Jaz se tega križa prav nič ne bojim, 
če ravno katero po puklu dobim. 
Pa vidim druge žene, 
k so srečno poročene. 
Pa sta v oštarijico šla, 
pa sta se tamkaj ljubila. 
 

 3. Sveti Štefan me dobro pozna, 
pa mi gotovo tud ženina da. 
Znam šivat, znam plesti, 
Znam hišico pomesti. 
Drugih reči me pa mož nauči, 
če ga bom htela ubogat 
4. Stara že kmalu bom dvajset leti 
in brez moža jaz ne morem živet. 
Jaz hočem ga dobit, 
brez njega nočem bit. 
Čeravno po golih kolenih grem za njim, 
samo da ljubega dobim. 
 

Nekatere članice prinesejo na mizo piškote in potico, druge se usmerijo k smrečici. 
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Cilka: O kako lepa smrečica in okraski. 
Danica: Danes je štefanovo, včasih smo na ta dan vedno plesali. 
Helena:  Tudi danes bomo, ko bomo okrasile smrečico in se malo pogovorile, kako so včasih praznovali božične 
praznike.  Hijeronim, le sedi in se sedaj malo odpočij. 
Cilka: Naše mame in stare mame so znale povedati, da je bilo za božič običajno veliko snega in najlepše je bilo 
ko je bil zmrznjen sneg in so z baklami ali majhnimi laternami šli v cerkev k polnočnici počastiti in se veseliti 
Jezusovega rojstva. Prej pa je oče (gospodar) z žegnano vodo blagoslovil vse prostore v hiši in tudi na hlev in 
svinjak ni pozabil., da je bil hudobni duh odgnan od hiše. 
Irena: Pri polnočnici so peli najlepše božične pesmi. Jaz jih imam tudi danes tako rada, da se kar topim ob njih. 
Cele božične praznike jih prepevam skupaj z mojimi najbližjimi. Še posebej so všeč mojim vnukom. 
Danica:  Večerjo in zajtrk so pa takrat imeli bolj skromno, ne tako kot danes. Dobro so vedeli, da je božič 
namenjen povezovanju družine in na božični dan se ni hodilo na obiske, ker obisk prinese nesrečo v hišo. 
Cilka: Pri nas smo pa imeli božični kruh - poprtnik. Mama ga je položila na praznično pogrnjeno mizo in ga 
pokrila s prtičkom. Poleg smo dodali še skodelico z blagoslovljeno vodo  vejico cvetnonedeljske butare in 
razpelo. Ata je rekel, da ima poprtnik zdravilno  in magično moč. Kruh je potem razrezal. Z veseljem smo ga 
pojedli. Nekaj koščkov kruha so dobile tudi domače živali. 
Jožica: Na Štefanovo, dan po božiču, smo hodili okrog in če je bila priložnost smo plesali in se zabavali. Jaz imam 
na ta dan še posebno lep spomin. Pri Trohu sem spoznala svojega moža, s katerim sva bila v zakonu kar celih 60 
let. Žal je letos umrl. Štefanovo bo ostal v mojem srcu vedno kot najlepši dan, ko sem spoznala svojega moža. 
Danica: Ja, pa na Štefanovo so blagoslovili konje pa sol in vodo. Fantje so zajahali konje in po polju in travniku 
raztrosili vodo in sol, da bo polje dobro obrodilo in da bi bilo vedno dovolj vode. 
Cilka: Pa smo okrasili jelko. Sedaj pa lahko pridejo tudi koledniki.  
Vse sedejo za mizo. 
 

 

Ivo KRISTAN  -  Petje 

V NOVEM LETU NOVE SANJE 
Tone Rus – Branko Zupan 
 
Zunaj sneg potiho pada, kakor sanje mi v dlan. 
Vse poti mehko prekriva, ko poslavlja noč se v dan. 
 
Zunaj sneg neslišno pada, tihi čas božičnih dni. 
Sreča trka nam na vrata, mir je v srcih vseh ljudi. 
 
V novem letu nove sanje, za prijazne lepe dni, 
Čakajo nas tam kjer skrite, so pod snegom vse poti. 
 
V novem letu svetlo sonce, dneve vse naj pozlati, 
Košček mavrice srebrne, naj za srečo nam pusti. 
 
Zunaj sneg potiho pada,glas zvonov zapel je v noč. 
Meni droben žarek sije, kot sijal mi je nekoč. 
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Minka Marija Likar 
SILVESTROVO ZVEČER 
Skeč  
 
Izvedba:  Literarna in glasbena skupina KUL-T-URA 

 

Nastopajoče: 

Mat Marjana: Marija Knafelj 
Hči Anica: Minka Marija Likar 
Sosedi Francka in Julka: Gabrijela Tavčar in Irena Tratnik  
 
Za mizo sedijo mat Marjana, hči Anica in sosedi Julka in Francka. Na silvestrovo je na pogrnjeni praz-
nični mizi model in potica, telohi, laterna - petrolejka, lonec z butaro za kajenje, žegnana voda… vino 
in kozarci. 

Mat Marjana: Bogdej, no, sosidi, sn prov vesela, da sta prišli, ko sn Anic naročila, nej vaj gre povabt, da naboma 
nocoj vsaka sama dama. A ni buli, de skop pokadema, pa rožnkranc  za vse nas in naše pokojne zmolma? 
Julka in Francka: Buhloni, Marjana, de se s spovnla. Lep od tebe, zmerom si bla dobra za nas, soside. 
Mat Marjana: Je kej de ne, skop morma držat. Sn mislna de taparu še mal poklepetama, pod nuč pa grema okol 
hiš pokadit. 
Julka in Francka: Ja ja, najbuli bo tok… 
Mat Marjana: Anica, a si vse parštimala za kajejne, pa potnoštar, pa na žerjavca u šporget ahti, da nabo 
ugasnla? 
 Anica: Ja, mat, vse, pa še več … 
Mat Marjana: Kej še več? 
Anica: Jaaa, tagorke čivle, pa rokovice … pa letjernca, de bom lohk pol šla na silvestrovajne! 
Mat Marjana: Anica, kar pozab. Kar pozab! Ni misnt, deb kam šla! Kej boj tak otroc hodil na veselica! Šele 16 lit 
maš, pa sama … ni govora! 
Anica:  Mat, se boja čist use moje parjatlce sošulke tud šle, se boma ukop. Postite mi jet, prosm! 
Francka: Anica, mat ima čist prov!  Deklina sama ne smi ponoč hodt okul. Sploh tak večjer! 
Julka: A se spovnete, kakšn šundar je bil, ke sta dvi deklin na nov lit zjutri šl sami z veselice, pa je an gospodar 
šel k jutranji maši in ju srečal?! Ženske nekokar ne smiš na nov lit taprve srečat! Nesrečo prinese! In un moža-
kar, je djav, da sa imil tist lit cil lit sama smola: slaba litna, bolizn, pa tadomača deklina se j niki zafeclala, pa u 
šta … polno enih težav. Kejšna zamira je bla! Ja, tok je. Žjenska je zmjeri vsega uržah! 
Anica:  Ma dejte no, vraževirne pa starokopitne ste!  
Mat Marjana: Anica, buh te bo štrafu, ne govar tok! 
Francka:  Žjenske , nekar se dons ne krigima. Sn se spovnla enga lipga verza: STARO LETO JE MINILO, NE OZIRAJ 
SE NAZAJ, NOVEGA PA NE PRIGANJAJ, PRESENETITI SE DAJ! 
Julka:  Tud jest sn mal pratka gljedala: KO ZADNJI LIST NA KOLEDARJU ODTRGAN JE, PRIHAJA ČAS, KO NOVO - 
MLADO LETO - SE NA SANEH PRIPELJE V VAS. 
Mat Marjana: Ja, ris je …(Se zamisli) Par nas sma se zmerom držal tega, de na nov lit nism dala na miza kuretne, 
ampak zmjeri svinska pečenka! Ke, kura grebe nezaj, prošč pa rije naprej! Naprej je triba grebst, a ne?! 
Julka in Francka: (Se strinjata) … Ja, kar boš delal na novega leta dan, boš pol celo leto! 
Kdor vstane na novga lita dan zgudi, bo civ lit zgudi vstajal. 
Anica: O, pol bom pa jest jutar dolg ležala. (sploh, če mi bo nocoj ratal ujet na silvestrovajne) 
Mat Marjana: Anica, drži se pregovora in ne jezikaj! Dekle mora na novo leto zutri 3x pomesti sobo in odnesti 
smeti na vrt, da bo sadje bolje obrodilo. In pometati mora od vrat na vznoter, sicer bi utegnila srečo pomesti 
ven, čez prag. 
Julka in Francka: Ja, jade, učas smo zmeri na novga lita dan hodile h stedenčk se umit. Viš, ka se be te običaji 
obdržal, … - Se marbit tud medruge nab tuk postarale?! 
Anica: Pol ste pa same uržah., hihihi. 
Mat Marjana: Anica, ne jezeki! Kej pa ti viš, kakšn je živlejne!? 
Anica: Sevide ne vim, ke me pa nekamar ne postete! Se ste ble tud vedruge mlade, pa niste sam molile …  
Mat Marjana: Anica! (Se vse križajo) 



Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas – KRONIKA 2022 

                                                    -  22  - 

 

Anica: Ja kej, A marbet ni ris?! … se use vima …! 
Mat Marjana: Jebela cista! Kuk je težk uzgajat tje otrojke, če ni nebenga možakarja par hiš! Oh! (premor, se 
ozre 'ven') Zdej sma se pa že tuk zaklepetale, dej čist toma von. Boma pa za Tri krale šle pokadit. Se nam, samm 
žjenskam, ne kaže ponoč hodt okul.  
Anica, nariž petica, pa vsak an glaž vina nalij, boma raj mal nazdravle za nov lit! 
 

 

NASTOP KOLEDNIKOV  
 
Koledniki: Janez Čadež, Tone Čadež, Marjan Čadež in Ivo Kristan 
S harmoniko refren koledniška, nato vsi pojejo: 
Koljedniki sma paršl h vam… 
ZapojeJo obe kitici s ponavljanjem refrena 
 
Janez: Buh dej duobar dan, oča pa mat pa tud vse ta drugi. Piesm vam je že poviedala po kej sma 
paršl, zatu – sježte na polica po ena klobasica, preriežte ja na duje pa dejte nam obuje. 
Marjan: En pehar oriehu, en talar klobas, en litarček vinca, pa grema od vas. 
Tonetu nataknejo na palico nekaj klobas. 
Ivo: Ke ste nas tuk lep obdarval, boma pa zdej še ena zašpilal pa zaplesal. 
Žašpilajo in zapojejo » Hišca ob cest stoji«, drugo kitico pojejo ženske. Ivo pleše s » ta mlado«. 
Po koncu plesa vsi štirje dvignejo kozarce in v en glas: 
Mi smo štirje, vsi pastirji, 
Radi vince pijemo. 
Kar imamo, vse prodamo, 
Vse za vince dajemo. 
Janez: Pijma Šentjanžuca, 
De nam Buh zdravja da. 
De bo žeulejne srječn, 
Zdej in pa za vječn. (spijejo) 
Zašpilajo in zapojejo zaključek koledniške, Ivo še enkrat zapleše. 
Le suč, le suč, zavriski na glas… 

Ob zaključku pesmi, koledniki zapustijo prizorišče. 
 

KOLEJDNŠKA 
(Polanski kolejdnki) 

                                    

Kolejdnki sma paršl h vam, 
bogata lietna nuosma, 
de b se dobar vam godil, 
vam zdravja, srječe vošma. 
 
Buh požjegni gospodarja, 
nej ma lietas pouhn dnarja, 
gospodina Buh te živ, 
prešč je gvišn debu biu. 
 
Lan sma vam že oblobil, 
de se boma ustaul, 
slišat bel je par sosied, 
de ste prešiča daul. 

 

 Nej bo od prasca al prasice, 
bulga ni od klobasice, 
če nam bote kejšna dal, 
boma ena zašpilal. 
 
Le suč, le suč, zauriski na glas, 
kolejdnki sma paršl med vas, 
že suosed čaka, trieba bo jet, 
keu liet na okul, se pa vidma spjet. 
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DRUŠTVENI IZLETI 
 

Društveni zleti so priljubljena oblika druženja naših upokojencev. So skrbno pripravljeni, dobro 
vodeni  in nudijo udeležencem spoznavanje slovenskih krajev in njihovih posebnosti pa tudi 
krajev izven Slovenije.  
  
14. april 2022 
 
Idrija 

Prijetno sončen dan je bil več kot primeren za obisk in ogled Idrije – mesta z dolgo in pestro zgodovino. 
Po osvežilni kavi nas je sprejel prvi vodič in nam v prijetnem sprehodu predstavil glavne posebnosti mesta: 
na novo urejen Mestni trg, nedaleč stran cerkev Svete Trojice, kjer je domačin Škafar leta 1490 odkril živo 
srebro, zatem grad Gewerkenegg in nasproti stoječo prvo slovensko realko Gimnazijo Jurija Vege, prečili 
smo Trg Švica in se čez ´Ta star plac´ z Magazinom in Filmskim gledališčem usmerili k zgradbi vodne 
črpalke Kamšt. 
Tam nas je s to napravo seznanil drug vodič, ki nas je potem popeljal nazaj na grad, kjer je prikazana  dolga 
zgodovina pridobivanja živega srebra, čipkarstvo in dosežki novejšega časa. 
Vrh izleta je bil gotovo obisk Antonijevega rova, kjer smo ob odlični razlagi neposredno doživeli način in 
težke pogoje pridobivanja živosrebrno rude. 
Izlet smo sklenili s kosilom v Gostilni pri Škafarju, kjer smo bili postreženi seveda tudi z idrijskimi žlikrofi.  

Cena izleta: 48,00 €. 
Udeležencev: 29. 
 

 
Na Mestnem trgu. 

 
 

 
Grad Gewerkenegg. 
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Trg Švica. 

 

 
Stavba, v kateri je ´Kamšt´. 

 

 
Pogled na del Idrije. 
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Dvorišče gradu Gewerkenegg. 

 
 

 
Predstavitev muzejskih zbirk. 

 
 

 
Živosrebrna ruda. 
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Vhod v Antonijev rov. 

 
 

 
Kapelica s Sv. Ahacijem in Sv. Barbaro v rovu. 
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19. in 20. maj. 2022 

Bosna  

Prvi cilj dvodnevnega izleta v Bosno je bilo romarsko središče v Medžugorju. Ogledali smo si križev pot s 
kipom »velikonočnega odrešenika«, park, cerkev sv. Jakoba z osrednjim molitvenim prostorom in naselje. 
Po krajšem postanku smo nadaljevali vožnjo v Mostar. Ogledali smo si stari del mesta z obnovljenim 
mostom in skok domačina v reko Neretvo, znamenitosti na obeh straneh reke Neretve in doživeli dnevni 
utrip mesta. Sledila je vožnja v mesto Konjic, nastanitev v hotelu in večerja. 
Drugi dan smo začeli z ogledom Titovega bunkerja, zgrajenega pod planino Zlatar med leti 1953 in 1979. 
Za tem smo se odpeljali v mesto Jajce, ogledali muzej AVNOJ-a in podoživeli del zgodovine iz druge sve-
tovne vojne. Sledilo je okusno kosilo »bosanski lonac« v gostišču Asim in krajši sprehod po starem delu 
mesta. Sledila je vožnja ob reki Vrbas proti Banja Luki, kjer je bil še možen nakup na mestni tržnici in krajši 
ogled mesta. Zanimivo potovanje je obogatil vodič Izak z izčrpnimi opisi krajev, naravnih posebnosti in 
življenja prebivalcev obiskanega dela Bosne.  
Cena izleta: 150,00 €. 
Udeležencev: 53. 

 
V Medžugorju. 

 

 
Mostar. 

 

 
Konjic. 
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Jajce. 

 

 
Muzej AVNOJ-a. 

 

 
Dvorana, kjer je zasedal AVNOJ. 

 

 
Kosilo v Gostišču Asim. 

 

 
Vožnja proti Banja Luki. 
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17. junij 2022 

Narodni park Nockberge  in Bad Kleinkirchheim /Avstrija/ 

Sončen dan je bil več kot primeren za društveni izlet, tokrat v Deželo avstrijsko Koroško.  
Obiskali in doživeli smo lepote narodnega parka Nockberge in ogledali smučarsko – zdraviliško središče 
Bad Kleinkirchheim. 
Peljali smo se skozi karavanški predor, mimo Spittala do Gmünda, kjer smo zapustili avtocesto in kmalu 
zatem zapeljali na 35 kilometrov dolgo planinsko cesto Nockalm, ki vijuga po narodnem parku Nockberge 
do višine nad 2.000 m metrov. Sledila je vožnja do parka Silva Magica (1688 m) in v njem srečanje z narav-
nimi skrivnostmi, vdete med nasadom cemprinov. Vožnjo smo nadaljevali do smučarskega središča Turra-
cher Höhe (1795 m) z visokogorskim jezerom in od tam v Bad Kleinkirchheim 1.087 m). Lepo urejen kraj 
ponuja številne turistične namestitve ter zimske smučarske ter poletne dogodke.  
Izlet smo sklenili s poznim kosilom v Restavraciji Raj v Tržiču. 
Cena izleta: 46,00 €. 
Udeležencev: 79. 
 

 
Razgledno mesto na višini 2.042 m. 

 

 
Park Silva Magica. 
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Jezero na Turracher Höhe. 

 

 
Središče Bad Kleinkirchheima. 

 

 
V cerkvi sv. Ulrika. 

 
 

 

 
Smučišča nad naseljem. 
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8. september 2022 
 

Novo mesto 

 
Naš novembrski izlet nas je popeljal na Dolenjsko. Med vožnjo proti dolenjski prestolnici smo se ustavili v 
Muljavi in si privoščili jutranjo kavo ali kakšen drugi napitek. Med tem je naš prijazni vodič Andrej Steklasa 
delno odpravil tehnične težave, da nam je lahko z velikim trudom podajal zgodovinske, kulturne in sodobne 
znamenitosti Dolenjske. Z vožnjo smo nadaljevali mimo Krške vasi, skozi Žužemberk, Hudičevega turna v 
Soseski in večji del poti vozili ob in po dolini reke Krke, vse do Novega mesta. Mesta z okoli 25-tisoč 
prebivalci, ki je že leta 1365, s strani avstrijskega vojvode Rudolfa IV pridobilo mestne pravice. S panoram-
sko vožnjo je sledil ogled mesta na obeh bregovih reke Krke, ter mimo paradnih konjev gospodarstva Krke 
in Revoza. Z izstopom pri spomeniku našega olimpionika Leona Štuklja nas je pot vodila preko Kandijskega 
mostu na Glavni trg, si tam ogledali kulturne spomenike in znamenitosti ter nadaljevali do Kapiteljske – 
stolne cerkve sv. Nikolaja. Brez ogleda notranjosti ni šlo. 
Po ogledu cerkve smo se odpravili v Dolenjski muzej. V družbi prijazne kustosinje je sledil ogled stalne 
arheološke zbirke iz bronaste in železne dobe, ki velja za eno najbogatejših zbirk pri nas. Polni zgodovinski 
vtisov smo se odpravili po naselju Breg do Glavnega trga in si privoščili kratek postanek za osvežitev. 
Sledil je spust k reki Krki, kjer nas je že čakal Rudolfov splav. Po vkrcanju nanj je sledila splavarska vožnja 
po okljuku reke Krke pod štirimi mostovi in s pogledom na grad Kamen, Novi dvor itd… Ves čas vožnje 
so nas spremljali in v dobro voljo spravljali animatorji, Splavarska ekipa Rudolfovega splava. Povezovalka, 
Primičeva Julija nas je popeljala v čas Prešerna, perica Pepca pa s prikazom pranja perila na humoren način 
v pretekle čase, ko še ni bilo sodobnih gospodinjskih aparatov. Seveda, brez rudolfovega odposlanca in dveh 
splavarjev ni šlo in kar je najpomembnejše, tudi brez harmonikarja Nejca Koračina ne. Z igranjem Slakovih 
skladb in petjem so nas spravili v dobro voljo, da smo peli in plesali, zraven pa okušali pogačo, ki smo jo 
poplaknili s cvičkom. Na koncu je na humoren način sledilo svečano sprejetje predsednika DU med Rudol-
fove splavarje s podelitvijo splavarskega certifikata. 
Po vožnji s splavom smo se odpravili proti domu in se v Temenici ustavili v gostilni »Pri Japu«. Za obilnim 
in okusnim kosilom smo se odpeljali proti domu in naš izlet polnih lepih in zanimivih vtisov zaključili v 
zgodnjih večernih urah. 
Cena izleta: 56,00 €. 
Število udeležencev: 47. 
 

 
Vhod v Novo mesto. 

 

 
Sprehod mimo spomenika Leona Štuklja. 

 

https://duzapoljanskodolino.wordpress.com/2022/09/10/izlet-v-novo-mesto/
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Na Glavnem trgu. 

 
 

 
V muzeju. 

 

 
                                                                                      Na Rudolfovem splavu. 
 

 
 

 

 
Pogled s splava na mesto. 
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Animatorji Rudolfovega splava: Primičeva Julija, perica Pepca,  

harmonikar Nejc Koračin, Rudolfov odposlanec in splavar Emil. 
 

  

  
               Krst novega splavarja.                                                              In potem kosilo. 
 

 

 

6. oktober 2022 

Izlet v neznano 

Vransko 

Ko sta udeleženki izleta približno ugotovili, kam smo namenjeni v neznano letos, sta nam vodji Vlado in 
Franci natančneje predstavila vsebino izleta: obiskali bomo Vransko na Štajerskem. 

Po okrepčilu s kavo in krofi v gostišču na Trojanah, smo kar kmalu prispeli na Vransko, kjer nas je pričakala 
prijazna vodnica z nalogo, da nam predstavi kraj in del njegove okolice. 
Legenda o nastanku mesta in sosednjih krajev omenja jezero, kjer so se zbirale jate vran. Nastalo naj bi 
zaradi plazu, ki je zajezil reko Bolsko. Jezero so prebivalci kasneje prekopali in osušili. Spomin na to je bil 
tako močan,  da ima grb Vranskega motiv vrane na smrekovem deblu. 
Kraj, oziroma bližnje naselje Prekopa, se ponaša z bogato zbirko gasilske opreme. Ta je skrbno obnovljena 
in razstavljena tako, da nam je nudila natančen vpogled v ta del slovenske tehnične dediščine. 
Sledil je ogled župnijske cerkve sv. Mihaela s kapelo sv. Antona z oltarjem Francesca Robbe, tabli z napisi 
v latinščini na pročelju nekdanje pošte na trgu, se zatem sprehodili mimo stavb muzeja motociklov pa ne-
kdanjega sedeža občine in sodnije ter si vzeli čas za ogled muzejske zbirke v rojstni hiši Lavoslava Schwent-
nerja, mecena in založnika pesnikov in pisateljev slovenske moderne. 
Zanimiv in poučen je bil obisk AMZS Centra varne vožnje v Čepljah pri Vranskem. Namenjen je izvedbi 
usposabljanja voznikov vseh vrst motornih vozil. Prijazna inštruktorja sta nam  z  besedo in praktično pred-
stavila potek vadbe varne vožnje na različnih cestnih podlagah. 
Izlet v neznano smo sklenili s kosilom v prijazni Gostilni Slovan v središču Vranskega. 
Cena izleta: 42,00 €. 
Udeležencev: 99. 
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Okrepčilo na Trojanah. 

 

 
Po Vranskem. 

 
 
 
 

 
Ogled zbirk v muzeju gasilstva. 

 

 
Požarna ordnunga. 
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V cerkvi sv. Mihaela. 

 

  
                  Oltar sv. Antona.                                                                Hiša Lavoslava Schwentnerja. 

 

  
                           Center AMZS varne vožnje.                                                   Predstavitev dejavnosti v centru.  
 

  
                              Praktični prikaz dejavnosti.                                                         Gostilna Slovan na Vranskem.  
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8. november 2022 

Vitanje  -  martinovanje  

Na tradicionalno martinovanje smo se odpravili na Štajersko. 
Jutranje okrepčilo (kavo, krof) smo si privoščili v gostilni na Trojanah in nadaljevali vožnjo do Celja, kjer 
smo se usmerili proti Vojniku in se ustavili na prvi postaji izleta, v Vitanju, lepo urejenem kraju pod Paškim 
Kozjakom. Njegova glavna posebnost je futuristična stekleno betonska stavba Kulturnega središča evrop-
skih vesoljskih tehnologij (KSEVT). Zahvalo za njegov obstoj dolguje prvenstveno Hermanu Potočniku 
Noordungu (1892 – 1929), enemu najvplivnejših mislecev na področju raketne tehnologije in njenega raz-
voja na začetku 20. stoletja. Žal si notranjosti nismo mogli ogledati, nam pa je vodič  povedal glavne značil-
nosti njegovega nastanka in vsebine. 
V nadaljevanju smo se sprehodili po glavni ulici, si ogledali vsebino krajevnega muzejčka ter se mimo zna-
čilnih vitanjskih vodnjakov povzpeli na Hriberco in si ogledali notranjost baročne Marijine cerkve.  
Zapustili smo Vitanje in se odpeljali skozi Stranice in Slovenske Konjice v Spodnje Grušovje, kjer smo v 
vinski kleti Polegek okušali tri vrste njihovega vina.   
Sledil je še zadnji del letošnjega martinovanja. V Gostilni Danica v Prelogah so nam pripravili martinovo 
kosilo, izbrali smo vinsko kraljico ter se zavrteli ob harmonikarski spremljavi domačega godca in našega 
Jožeta.  
Tudi vožnjo proti domu je kratkočasila slovenska pesem in glas harmonike. 
Cena izleta: 43,00 €. 
Udeležencev: 68. 

 
Vitanje - Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT). 

 

 
Vitanje – KSEVT, besedna predstavitev.  

 

 
Vitanje – Znanstveniki, zaslužni za razvoj vesoljskih tehnologij.  
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Vitanje – Proti Marijini cerkvi na Hriberci. 

 

 
Vitanje – Baročno okrasje Marijine cerkve. 

 

 
Spodnje Grušovje – v vinski kleti Polegek. 

 
 

 
Franci in Vlado z gospodarjem Kleti Polegek. 
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Vinska klet Polegek - Počitek po pokušnji vina. 

 

 
Preloge – prihod v gostilno Danica. 

 

 
Čakajoč na Martinovo gostijo. 

 

 
Za ples in dobro voljo sta poskrbela tudi domači godec in Jože Reven iz Kopačnice. 
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POKRAJINSKA ZVEZA DU GORENJSKE 

 
Do ustanovitve pokrajinskih zvez društev upokojencev je prihajalo nekako spontano, saj so društva 
čutila, da potrebujejo nekoga, ki bo vodil koordinacijo in nastopal kot njihov predstavnik, predvsem 
na državni ravni, torej v odnosu do Zveze društev upokojencev Slovenije. 
Ustanovljena je bila, 4. septembra. 2003 na letnem srečanju upokojencev Gorenjske na Soriški pla-
nini. Postopoma so se v zvezo vključevala še ostala društva.  
Pokrajinske zveze so postale koordinatorke med društvi upokojencev in ZDUS-om. Pokrajine so 
bile vnesene v Statut ZDUS-a šele leta 2008, s statusom pokrajinske upokojenske organizacije. 
Dopolnjen Statut je bil sprejet na izrednem zboru članov ZDUS-a v Ljubljani 1. oktobra 2008. 
Vsebinsko delovanje pokrajin ni le sprejemanje in odgovarjanje na dopise ter pošiljanje obvestil in 
raznovrstnih informacij, ampak tudi organiziranje različnih dejavnosti na športnem in kulturnem 
področju ter tehnične kulture, izletništva, organiziranje predavanj, okroglih miz, posvetov, ekskur-
zij in letnih srečanj upokojencev Gorenjske. Leta 2016  je bila ustanovljena tudi Socialna komisija, 
tudi z namenom za tesnejšo povezanost s projektom ZDUS Starejši za starejše. 
  

Udeležba na prireditvah PZDU Gorenjake 

 

Prvenstvo PZDU Gorenjske v prstometu  

Naša prstomet ekipa v sestavi Jože Habjan – vodja ekipe, Stane Kralj in Dušan Pustavrh ter 
rezervist Vladimir Koračin se je 1. 6. 2022 udeležila tekmovanja v prstometu za prvenstvo PZDU 
Gorenjske. Tekmovanje je potekalo pod šotorom ob občinski zgradbi v Naklem po sistemu 
Repasaž in pravilih PZS ter PZDU Gorenjske. Organiziralo ga je Društvo upokojencev Naklo. 
Začelo se je z žrebanjem in določanjem predtekmovalnih skupin. Izžrebani smo bili v skupino B, 
v kateri so bile še ekipe  DU Žirovnica kot nosilka skupine, DU  Radomlje, DU Komenda in DU 
Kamnik. Naša ekipa j premagala tri ekipe, z DU Žirovnico pa izgubila ter se kot druga v skupini 
uvrstila v finalni del. V finalnem delu je naša skupina naletela na močnega nasprotnika, ekipo  DU 
Javornik. Izgubila je s točko razlike. V repasažu se je naša ekipa pomerila z DU Šenčur, ga 
premagala za dve točki in se uvrstila v boj za drugo mesto. Zopet se je kresal boj z DU Žirovnica. 
Bila je pretrd oreh in sledil je poraz za dve točki. Tako je naša ekipa v Prvenstvu za PZDU 
Gorenjske, kjer je sodelovalo 19 ekip, dosegla odlično četrto mesto. Še rezultati: 

 DU Gorenja vas : DU Radomlje 9:3, 
 DU Gorenja vas : DU Komanda 9:0, 
 DU Gorenja vas : DU Kamnik 9:3, 
 DU Gorenja vas : DU Žirovnica 7:9, 
 DU Gorenja vas : DU Javornik  12:13, 
 DU Gorenja vas : DU Šenčur  9:7 in 
 DU Gorenja vas : DU Žirovnica 7:9. 
 
Vrstni red moških ekip : 
1. DU Kranj, 2. DU Naklo, 3. DU Žirovnica, 4. DU za Poljansko dolino -Gorenja vas, 5. DU Javornik Koroška 
Bela, 6. DU Šenčur, 7. DU Kokrica, 8. DU Kropa, 9. DU Begunje, 10. DU Škofja Loka, 11. DU Brezje Mošnje 
Ljubno, 12. DU Kamna Gorica, 13. DU Britof, 14. DU Lesce, 15. DU Kamnik, 16. DU Komenda, 17. DU Tržič, 18. 
DU Podnart, 19. DU Radomlje. 
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Prizorišče tekmovanja. 

 

 
Ogrevanje ekip. 

 

 
Jože Habjan pri metu z DU Radomlje. 

 

 
Napeta tekma z DU Žirovnica. 
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Ekipa s strastnim navijačem in rezervistom Vladimirjem Koračinom. 

 

Besedilo in fotografije: Vladimir Koračin 

 

 

Srečanje upokojencev Gorenjske 

 
Na Rudnem polju na Pokljuki je 7. julija 2022 potekalo 29. srečanje upokojencev Gorenjske. 
Prireditev je obsegala pozdravne nagovore, kulturni program in družabni del s pogostitvijo in ple-
som. 
Udeležence, zbralo se jih je okrog 1500 iz 37 društev, je nagovoril predsednik PZDU Robert Plav-
čak, ki je povedal, da so kot glavni organizatorji »veseli, da jim je po dveh letih končno uspelo 
pripraviti srečanje, ki sicer velja za naš osrednji dogodek ob vseh aktivnostih, ki jih izvajajo med 
letom.« Posebej je izrazil željo, da ostane položaj upokojenca varovan in cenjen. 
Zbrane je med drugimi nagovorila podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Jožica 
Puhar. Po njenih besedah čaka ZDUS veliko dela: proučujejo kohezijsko pogodbo nove vlade, saj 
želijo biti prisotni pri uresničevanju njihovih zavez do upokojencev; druga naloga je uresničevanje 
sprejetega zakona o dolgotrajni oskrbi in kot tretje je e-oskrba na domu, saj bo pet tisoč uporabni-
kov brezplačno prejelo pripomočke in storitve za zagotavljanje samostojnosti in varnosti v doma-
čem okolju. 
Srečanja se je udeležilo 48 članov DU za Poljansko dolino Gorenja vas. 
Prispevek: 19,00 €/osebo. 
 

 
Prizorišče na Biatlonskem centru na Rudnem polju na Pokljuki. 
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Nagovor: Robert Plavčak, predsednik PZDU Gorenjske. 

 

 
Udeleženci. 

 

 
Kulturni program. 

 

 
Jožica Puhar, podpredsednica ZDU Slovenije. 
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Organizatorji in predstavniki občin. 

 

 
Za ples in dobro razpoloženje je poskrbel Ansambel Karavanke. 

 

 
 

Literarno srečanje PZDU Gorenjske 

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske je skupaj z Društvom upokojencev Tržič 
pripravila 13. srečanje gorenjskih literarnih ustvarjalcev - upokojencev. Prireditev je potekala v 
četrtek, 8. septembra 2022, v Kulturnem domu v Križah pri Tržiču. 
Na razpis se je odzvalo trideset avtoric in avtorjev iz petnajstih gorenjskih društev upokojencev. 
Njihova besedila sta izbrala prof. Miha Mohor in prof. Dragica Vesković, ki jih je lektorirala in 
uredila. 
Izbrana besedila so izšla v  Zborniku z naslovom Ves ta pisani svet, z bodičjem vred, je kot 
nekoč* 
*Za naslov zbornika je vzet verz iz pesmi Marije Krajnik To pomlad za naju. 
 

 
 

Naslovnica Zbornika, foto: Dragica Vesković. 
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Spremno besedo v Zborniku je prispeval prof. Miha Mohor, ki je med drugim zapisal: »V prispeli 
literarni beri številčno močno prevladujejo pesmi, trinajst besedil je proznih in le pri enem gre za dramski prizor. 
Pesmi so žanrsko prav pestre, prebiramo razpoloženjsko poezijo, ki se zmore dvigniti v območje rahločutne lirike. Predstavljajo 
kratke dnevniške refleksije ter sprotna beleženja doživljanj in razmišljanj. Spregovorijo o nakopičenih spominih starejšega 
človeka, lepoti domačega kraja in opojne narave… 
V prozi so tematski sklopi podobni, a je razpoloženje v spominskih zgodbah nekajkrat obarvano s humorno in ironično 
distanco, za nameček pa nas razveseli še prisrčna pravljica.  
Prepričan sem, da bodo pričujoči literarni poskusi izpod peres starejših razveselili marsikaterega bralca. Obenem vem, da je 
njim samim pisanje nudilo lepo priložnost za ureditev čustev ter za globlje razumevanje sebe in sveta…«      
 
Srečanja se je s svojimi prispevki udeležilo pet literarnih ustvarjalk, članic DU za Poljansko dolino 
Gorenja vas: Marija Knafelj, Srednje Brdo, Minka Marija Likar, Hotavlje, Irena Tratnik, 
Gorenja vas, Gabrijela Tavčar, Suša in Marija Markelj, Hlavče Njive.                                                                                
 
Marija Knafelj 
 

ZID 
 
Anga lipga dnje je bla djala: 
»Dicje, dost vas imam!« 
Ste me zmesarl, 
ste me pomendral! 
Dicje, dost vas imam! 
 
Tistga lipga dnje je bla izjaula: 
»Zdej pa zid zgradim! 
Fejst bo vesok, debu, 
z jeklam okreplen, 
s samga finga betuona narjen!« 
 
»Dicje, dost vas imam!« 
 
Muj ti! 
 
Ankat, 
anga volnga dnje, 
je an drobn, 
čarn-biu čarvičk 
začjev… 
 
Vartat, 
 
Nalohon 
 
Lohon. 
 
On! 
 
 
 
TA SVIT 
 
Ta svit! 
Ni za mehkušce, 
za mehke dušce. 
Ne, ni za take! 
Le 
grobijani, lažnivci, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARMEJDUŠ! 
 
Parmejduš! 
Be bla rada marskejšna riič u celofan 
zavila, 
velika ormena mašna gor parlepila. 
Parmejduš! 
Kej use be bla lohk! 
Pa nabom! 
 
Lohk be se zvekala. 
Se nabom! 
Se nabom po tlih povalal, copotala, 
mencala, 
toust garda djala! 
Ne, nabom! 
 
Parmejduš, de nabom! 
Se je prelip dan potjegnu u muj plan! 
Parmejduš! 
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materjalisti, lenuhi, 
skopuhi, oderuhi, telebani, 
sa gor uzjeti! 
 

 
 
 

Ka ta svit 
ni za mehkušce, 

ni za mehke dušce! 
Pa vondar: 

le 
nježni, skromni, 
iskrjeni, dilovni, 

darežlivi, pošteni, sarčni 
imaja soje vajat! 

 
Četud ta svit ni za mehke dušce, 

zmagaja! 
Zmjeri zmagaja! 

Na konc! 
Čist, čist na konc! 

 
 

 
 
 
 

 
Marija Knafelj je začela pisati pesmi v narečju šele po upokojitvi 
ob delus starejšimi pri Rdečem križu, jih začela objavljati v 
časopisih in revijah (Mentor, Sejalec, Zaris v čas …). Nastopala je 
po mnogih krajih po Sloveniji. Aprila 2020 je izdala prvo pesniško 
zbirko z naslovom Angl, ki je bila razglašena za najboljšo 
samozaložniško knjigo za leto 2020. 
 

 
 
 
Minka Marija Likar 
 
TO BOM (BI BIL) 
 
Atom v atmosferi v davnini – sem bil. 
Mah ter praprot nato, 
v nebroju sebi enakih 
v neskončnih, vlažnih goščavah. 
Dokler ni iz votline prilezlo bitje, 
Vse pomendrano, vse prekopalo 
in svoje seme povsod zasejalo! 

Zdaj sem človek. 
Le za kratek čas in preminevam. 
Svoje trenutke odštevam! 

Edino željo ohranjam: 
ne želim se povrniti v prah! 
Takrat hočem VETER postati; 
in svojo večnost nadaljevati! 

VETER – kot nežna sapa pomladi, dih med borovci; 
maestral, ki krila dviguje, kuštra lase, zrak prečiščuje; 
divja burja, ki ruva drevesa, strehe odkriva, barke potaplja; 
hrumeči orkan, ko vse živo umira! 

To bom (bi bil), veter bom (bi bil …)!  
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Minka M. Likar je doslej sodelovala na vseh literarnih srečanjih 
PZDU Gorenjske. Že kot najstnica je sestavljala ´spise´, potem je, 
s presledki, objavljala zgodbe v literarni prilogi Kmečkega glasa, 
kar občasno počne še sedaj. 
Po upokojitvi je izdala naslednje knjige: anekdote Odmevi izpod 
Blegoša (2025), kratke zgodbe Sopotnik v svojem avtu (2008), povest 
Mladost na preizkušnji, črtice Onkaraj sebe (2015). 

 
 

Irena Tratnik 
 

KOLAŽ 
 
Moje življenje je kolaž. 
Nikoli ga ne morem 
sestaviti do konca. 
Ko že mislim, da bo, 
se nekaj podre 
in zmanjka košček. 
Veter odpihne človeka, 
nevihta odnese zaupanje, 
dež odplakne upanje, 
ostane naivnost, 
ki pa je slabo plačana. 
Manjkajo koščki 
za celovit pogled 
in zdaj vem, 
da jih nikoli več 
ne morem sestaviti v celoti. 
Ker je videti, 
kot da me ni. 
Enkrat me ne bo. 
To je sigurno, 
kot moje scefrano 
življenje. 
Vsak delček vseh 
nosim v sebi, 
a sestaviti ne 
morem tega 
prekletega kolaža 
mojega življenja. 

 

 SPET IGRAM 
 
Nisem si sama izbrala 
genov. 
Niti usode. 
To prinese življenje 
z rojstvom, 
kaj ti je zapisano 
v zvezdah. 
Šla sem na obalo 
s harmoniko v rokah. 
Prsti niso našli tipk, 
nisem našla, kje 
so F, G, A, C..... 
Samo pritiskala sem. 
Klela. 
In harmonika je 
oddajala svoje zvoke.... 
Roteče, 
kričeče, 
sovražne, 
strastne, 
ljubeče, 
hrepeneče.... 
Pustila sem prstom 
prostor in moč, 
da so odzvanjali 
v tiho noč. 
Dovolila sem, 
da diha harmonika 
slani zrak 
in ko sem izčrpala 
prste in dušo, 
sem naslonila 
glavo na glasbilo 
in izdihnila. 
Bila je polna luna 
in tiha noč 
in harmonika je oživela. 
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Irena Tratnik piše pesmi že od osnovne šole naprej. Objavljala 
je v različnih revijah (Sejalec, Žirovski občasnik ---), glasilih 
podjetij, kjer je delala. V samozaložbi je sicer izdala dve knjigi, 
ampak, kot je zapisala, “samo za private namene”, ne za javnost. 
 

 
Gabrijela Tavčar 

KORENČEK IN MIŠKA 

V deželo je prišla pomlad. Sonce je prebudilo naravo in ogrelo zemljo, da je bila pripravljena na setev. Zvončki in trobentice 
so že odcvetele in travnik je ozelenel. Na bližnjo njivo je prišla gospodinja z grabljami, motiko in košaro, v kateri je bilo polno 
vrečk s semeni. Prekopala je gredice, jih lepo oblikovala, posadila krompir, čebulo in posejala solato, peteršilj, redkvico in 
vse, kar je imela v košari. Sijalo je toplo sonce, padal je dež in kmalu so iz zemlje pokukali nežni kalčki, ki so rasli in rasli, da 
so gredice postale čisto zelene. Seveda je bilo tudi veliko plevela, ki pa ga je gospodinja skrbno oplela. 
Na gredici s korenčkom so bili v enem vogalu še posebno lepi listi. Tam je rasel en sam korenček, ki je bil večji od vseh osta-
lih. Tudi v zemlji je imel že zelo debelo korenino. Ponosno je dvigal liste nad ostalimi korenčki. Jutranja rosa se je najprej 
posušila pri njem, metulji so najraje počivali na njegovih listih. 
Nekega dne pa se je zgodilo nekaj groznega. V zemlji ga je začelo nekaj neusmiljeno praskati in ščipati. Brcal je in se otepal, 
toda nič ni pomagalo. Odmaknil je spodnje liste, se malo stisnil in pogledal pod zemljo. In kaj je videl?! Ob njegovi korenini 
se je stiskala siva miška. 
»Kdo si pa ti in kako si upaš vznemirjati mene? Ali ne vidiš, da sem nekaj posebnega na celem vrtu?« 
»Saj me sploh ne poznaš, kot vidim! Tebi so za vse ugodje poskrbeli drugi; jaz pa si moram sama poiskati hrano, če hočem 
preživeti.« 
»Pa si jo poišči! Zakaj pa ščiplješ mene?« 
»O, ko bi ti vedel, koliko truda je treba, da se enkrat do sitega najem! Zimsko zalogo sem že davno porabila, žitnih zrn pa 
nikjer več ne najdem. O, težko je mišje življenje!« 
Rdeči korenček se je zamislil; saj njemu res ni treba za nič skrbeti! Drobna miška se mu je zasmilila. Premišljeval je, kako bi ji 
pomaga in se domislil. 
»Miška, si še spodaj?«, je vprašal in se spet nagnil v globino. »Imam dober predlog, ki bo obema v pomoč. Jaz vidim daleč po 
njivi, pa ti bom povedal za vse dobrote, ki jih boš lahko pobrala. Luknjo si boš pa lahko izvrtala tu ob meni. Samo obljubiti mi 
moraš, da ne boš grizla mojega korena. Si za to?« 
»Zelo si prijazen, toda tam zunaj je zame nešteto nevarnosti. Ne vem, če boš lahko pazil name.« 
»Poskusiva!«, je odvrnil, se vzravnal in pogledal okrog sebe. Na vogalu njive je opazil velik kup odpadkov in če je prav videl, 
je bil vmes celo košček sira. Poklical je miško, ki je kmalu prevrtala na površje, globoko zadihala in že ji je nosek povedal, 
kam se mora napotiti. Takega razkošja še ni doživela! 
Pozabila je povedati, na katere sovražnike mora biti pozoren. Toda korenček je vedel, da mora paziti na mačko, na orla, pa 
tudi ježu, ki je stanoval v bližnjem grmu, ni preveč  zaupal. Tudi za gospodinjo ni bil ravno prepričan, če je ne bi napadla z 
motiko, ako bi ji prekrižala pot. 
Obema se je dobro godilo; korenček je imel vedno zrahljano zemljo, da je bujno rasel, miška pa je imela dovolj hrane in je 
postala lepo zalita in svetleče dlake. Toda najvažnejše pa je bilo to, da sta postala prijatelja in sta se veliko pogovarjala. 
Nekega dne pa bi se skoraj zgodila nesreča. Miška je postala malo preveč pogumna in je stekla še kam drugam kot po hrano. 
Korenček pa se je malo preveč vneto nastavljal sončnim žarkom. Naenkrat je kot strela tik ob njem skočila mačka in se zapo-
dila na luknjico, po kateri je zadnji trenutek izginila prestrašena miška. Toda mačka ne bi bila mačka, če se ne bi domislila 
zvijače; zvila je rep okrog sebe, se namestila tik ob korenčku in čakala, čakala ... Proti mački pa korenček ni imel moči, če-
prav je bil tako ponosen sam nase. Kdo ve, kako dolgo bi mačka še čepela tam, če ne bi mimo prišel lovec s psom. Takrat pa 
je visoko dvignila rep in jo po najkrajši poti ucvrla v krošnjo bližnje hruške, čeprav se pes zanjo še zmenil ni.  
Drugo jutro, še preden je vzšlo sonce, pa miške ni bilo kot ponavadi. Korenček je mislil, da je tako prestrašena od prejšnjega 
dne, ko pa je ni bilo še naslednje jutro, ga je začelo pošteno skrbeti. Ko je bilo sonce že visoko na nebu, pa je spet pokukala 
iz luknjice. Še preden jo je korenček kaj vprašal, se je pohvalila: »Prijatelj, veselo novico imam! Dobila sem štiri mladičke.« 
»O, kako se mi je oddahnilo! Skrbelo me je, kaj se ti je zgodilo. Sedaj bom pa moral še bolj paziti nate. Pa tudi sama boš mo-
rala biti bolj previdna, da ne bodo tvoji otroci ostali sami. Upam, da te je izučila zgodba z mačko.« 
Tudi korenčku se je zgodilo nekaj lepega. Gospodinja se ni mogla načuditi, da je zrasel tako velik. Celo pobožala ga je! Slišal 
jo je reči, da ga bo pustila kar na njivi, da bo naslednje leto pridelala prvovrstno seme. Takega korenja ne bo imela nobena 
gospodinja v vasi! Pa tudi na njivi se je marsikaj spremenilo. Gospodinja je pobrala že večino pridelka. Videti je bilo, da je 
zelo zadovoljna. Toda na njivi je ostalo še precej drobnega krompirja, nekaj fižola, sončnična zrna. To mora takoj povedati 
miški, da si bo pripravila zimsko zalogo za številno družino. 
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Tudi sonce ni bilo več tako toplo, mrzel veter je vlekel preko njive, da se je korenček stisnil k tlom. Upal je, da ga bo gospodi-
nja vsaj malo zavarovala pred najhujšim mrazom. Miška je skrbno polnila shrambo in bila neizmerno hvaležna prijatelju, ki 
je poskrbel, da to zimo ne bo trpela lakote. Oba pa sta se veselila tega, da bosta skupaj laže preživela zimo.  
Zapadlo je veliko snega, da je bil korenček čisto pokrit. Slišal je otroke, ki so se sankali in kepali nad njim. To je bilo veselja in 
smeha! Prav nič ga ni zeblo, ker se je ob njegov koren stiskala mišja družina. Lepo jim je bilo, pa so se vseeno veselili po-
mladi. Zapihal je topel veter in pričelo je deževati. Sneg je hitro kopnel in korenček je svoje liste kmalu nastavil soncu. Zraslo 
mu je visoko steblo, na katerem so zacveteli drobni beli cvetovi, ki so jih obletavale čebele. Miška pa sedaj ni več sama pri-
hajala po hrano. Njeni otroci so bili zelo razposajeni in miška je dobila kar nekaj sivih dlak, ko jih je učila pravo mišjo abe-
cedo.                               

 
 
 
 
 
 
 
Gabrijela Tavčar se s pisanjem po malem ukvarja že od 
otroštva. Objavlja v različnih časopisih in revijah. V Društvu 
podeželskih žena Blegoš vodi dramsko skupino in zanjo piše 
besedila. V poljanskem narečju predstavljajo ljudske običaje in 
navade na podeželju, ki tonejo v pozabo. 
 

 
 

Marija Markelj 

POTA USODE 

Iz cerkve Marije Roženvenske je neumorno pozvanjal zvon in vabil k sveti maši. Bila je semanja nedelja za vse vasi v okolici 
cerkve. Trume ljudi od vsepovsod so se pomokale proti cerkvi, saj je bila to tudi romarska pot. Verniki so napolnili cerkev in 
preddverje. 
Dominik je stal med verniki pod korom, od koder je odmevalo ubrano petje. Tenkočutno je poslušal in iskal glas, ki ga je dobro 
poznal in ki mu je bil pri srcu. To je bil glas Žigonove Francke, njegovega dekleta. Ali si jo resnično želim, se je tiho vprašal in 
iskal odgovor na oltarju pri Materi Božji. 
Po maši so verniki zapolnili griček okrog cerkve. Domače žganje, ki so ga ponujali kmetje iz okolice, je romalo med ljudmi. 
Lectar Valentin pa je pod lipo imel svoj štant. Tu se je zbirala otročad in mladina. Ko je Dominik stopil iz cerkve, je s pogledi 
iskal njo. Ugledala ga je ona in vsa vesela pritekla k njemu. 
»Vedela sem, da prideš. Zdaj pa kar z menoj. Pri nas boš na južini, saj je semenj.« 
V modrem krilu in beli bluzi mu je bila še posebno všeč in s svetlimi razpuščenimi lasmi, ki so ji valovali preko ramen. 
»Še prej poglejva, kaj ponuja lectar Valentin,» je predlagal Dominik. 
Prijela ga je za roko in se privila k njemu. Ni bila plašna in da ga ima srčno rada, je že dolgo vedel. Izbirala sta srca iz lecta z 
lepimi in nagajivimi verzi: Ti najlepša si, moje srce si te želi. 
»Tale bo zate,« ga je Dominik ponudil Francki. Ko ga je prebrala, je vsa zardela in se ga še močneje oklenila, lect pa nežno 
položila v torbico. 
Z drugimi fanti in dekleti so se vsi dobre volje spuščali v nižine. 

 
 
 
 
 
 
 
Marija Markelj je večji del življenja preživela na Hlavčih Njivah 
v Poljanski dolini, kjer se ves čas udejstvuje v kulturnih 
dejavnostih. Pisala je za časopis Izgnanci in knjigo Naši spomini. 
Rada napiše tudi kakšno pesem ali prozo za različna 
praznovanja, 
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Udeleženci srečanja. 

 

 
Avtorice in avtorji. 

 

 
 

Z leve: Marija Markelj, Marija Knafelj, Dragica Vesković, Irena Tratnik, Minka Marija Likar in Gabrijela Tavčar. 
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Gorenjski glas, 16. 9. 2022 

 
 
 

Razstava ročnih del gorenjskih društev upokojencev  
 
Razstavo sta pripravili Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske in Društvo upokojencev 
za Selško dolino Železniki v Kulturnem domu v Železnikih. 
 
Odprtje razstave je bilo v petek, 14. oktobra 2022, ob 17. uri. V kulturnem programu so nastopili 
podžupan Občine Železniki in predsednica komisije Dragica Vesković ter pesnica Marija Knafelj 
in Francetovi orgličarji KUD France Koblar Železniki pod vodstvom Olge Oblak. 
 

 
Marija Knafelj in Francetovi orgličarji. 

 

Na razstavi so sodelovala društva upokojencev Bitnje Stražišče, Bled (Vide Blejske), Britof-Predos-
lje, Cerklje, Javornik-Koroška Bela, Kranj, Mengeš, Moravče, Tržič, DU za Poljansko dolino Go-
renja vas in DU za Selško dolino Železniki z nakitom, vezeninami, pleteninami, čipkami, 
glineni in rezbarski izdelki, zelišči. 
Svoja dela je razstavil tudi priznani fotograf Aleksander Čufar. 
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Razstavni prostor in obiskovalci. 

 
 
DU za Poljansko dolino Gorenja vas so s svojimi izdelki predstavljali: 

Albina Čerimović, Gorenja vas: klekljani izdelki (šal, ogrlica, prtička in več manjših izdelkov), 
Irena Tratnik, Gorenja vas: kvačkani izdelki (plet in obleka – tunika),  
Silvo Pivk, Hotavlje: pletarska izdelka (okrogla in ovalna košarica),  
Vladimir Štibelj, Javorje: pletarski izdelki (košara – škundra, okrogla košarica za kruh in košarica 
– cajna za obiranje češenj) in  
Valentin Kisovec, Delnice: pletarski izdelki (koš za copate, miniaturo točilo za med, košara – 
škundra in tri okrogle košarice).  
 

 
                 Razstava naših članov. 

Vsi izdelki so bili lično izdelani in so poživili našo razstavno mizo, pri obiskovalcih pa vzbudili veliko 
zanimanja. 

Fotografije: Vladimir Koračin 
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Dan Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske 

 
Na slovesnosti, ki je potekala v petek, 9. decembra 2022, v prostorih Mestne občine Kranj, je bilo 
osrednje dejanje podelitev priznanj ZDU Slovenije in PZDU Gorenjske za leto 2022. Prejela so 
jih  društva in člani upokojenskih društev Gorenjske, ki so s svojim dolgoletnim delom nesebično 
in požrtvovalno prispevali k pestrim  oblikam delovanja upokojencev v svojih okoljih. 

Udeležence so nagovorili predsednik pokrajinske zveze Robert Plavčak, župan MO Kranj Matjaž 
Rakovec in predsednik ZDUS Janez Sušnik. Poudarili so dobro organiziranosti upokojencev na 
Gorenjskem in njihovo vključenost v številne aktivnosti, ki jih bogatijo v tretjem življenjskem ob-
dobju. 

Plakete za posebna priznanja so prejele tudi članice Društva upokojencev za Poljansko dolino 
Gorenja vas Vida KOKALJ, Volča, Rezka KOŠIR, Poljane in Danica OBLAK, Dolenja Do-
brava. 

Vida Kokalj je takoj po vključitvi v društvo prevzela poverjeništvo za vasi v dolini Ločilnice. Je 
nepogrešljiva vez med člani in upravnim odborom društva. Vedno je pripravljena poprijeti za 
delo pri organizaciji društvenih prireditev. 

Rezka Košir je po vključitvi v društvo prevzela poverjeništvo za območje Poljan. S tenkočutnim 
pristopom, vedrino in pripravljenostjo za delo vzpostavlja z upokojenci prijazne odnose. Posebno 
skrb namenja obolelim in osamljenim članom, ki jim z obiski lajša vsakdanje tegobe. 

Danica Oblak je z vključitvijo v društvo prevzela mesto tajnice. Zahtevno delo opravlja zanes-
ljivo in odgovorno. Pozna večino članov in njihove razmere, v katerih živijo , kar je pomembno 
pri oblikah sodelovanja vodstva društva z njimi. Pomaga pri društvenih prireditvah in je članica 
pevsko – igralske skupine Klas. 
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Vezna beseda; Slavica Bučan. 

 

 

Udeleženci prireditve. 

 

 

Nagovor predsednika PZDU Gorenjske Roberta Plavčaka. 
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Kulturni program: harmonikarica Mili Bogovič. 

 

               

                                           Matjaž Rakovec                                                                     Janez Sušnik  

 



Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas – KRONIKA 2022 

                                                    -  57  - 

 

 

Vida Kokalj. 

 

 

Rezka Košir. 
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Danica Oblak. 

 

 

Z leve: Vida Kokalj, Rezka Košir in Danica Oblak. 

 

Podeljene plakete. 
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ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE 
 
ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije  deluje  od leta 1946 in je po številu članstva ena največjih 
nevladnih organizacij v Sloveniji. ZDUS je organizirana na lokalni, regionalni in državni ravni. Je nevladna, 
neprofitna in samopomočna organizacija upokojencev s statusom humanitarne organizacije in organizacije v javnem 
interesu na področju sociale in kulture. 
V ZDUS se člani prostovoljno združujejo z namenom medsebojnega povezovanja in sodelovanja za uresničevanje 
in usklajevanje skupnih interesov, za izboljšanje kakovosti življenja svojih članov, upokojencev in drugih starejših… 
ZDUS pripravlja številne aktivnosti, prireditve in druge dejavnosti, s katerimi izpolnjuje svoje poslanstvo. Sodelujejo 
lahko upokojenci, člani DU, ki so vključena v ZDUS. 
 
Društvo upokojencev za Poljansko dolino se v skladu s svojimi možnostmi vključuje v 
njene programe na področju kulture in tehnične kulture. 
 
 

Fotografija 

V letu 2022 je Komisija za tehnično kulturo ZDUS razpisala fotografska natečaja na temi 
Zimske radosti in Pomladno prebujenje. Udeležila se jih je Majda Debeljak, Hotovlja. 
Fotografije V breg za domačo hišo, S pasjo vprego naokrog in Narcisne poljane so bile izbrane za razstavo 
v prostorih ZDUS in objavljene v Novičkah ZDUS, v ZDUS Plus in na spletni strani ZDUS. 

   
                            V breg za domačo hišo.                                                              S pasjo vprego naokrog.  

 

 
Narcisne poljane. 
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Posvetovanje ZDUS z društvi, vključenimi v PZDU Gorenjske 

 
Posvetovanje je potekalo 9. 2. 2022 v spletnem okolju Zoom. 
S strani ZDU Slovenije so se posvetovanja udeležili Janez Sušnik, predsednik ZDUS, 
podpredsednici Vera Pečnik in Jožica Puhar, tajnica Nika Antolašič in koordinatorica projekta 
Mateja Strašek. 
Vabilu na posvet se je odzvalo štirinajst DU, vključenih v PZDU Gorenjske. DU za Poljansko 
dolino je zastopal predsednik Vladimir Koračin. 
Udeleženci so govorili o delovanju in vlogi ZDUS, PZDU in DU v sedanjem času, povezovanju 
in izmenjavi izkušenj. Izpostavili so pomen programa Starejši za starejše, kjer je neprecenljiva 
vloga prostovoljcev.  
Več udeležencev je opozorilo na zmanjševanje števila članov in težave v zvezi s 
prostovoljstvom.   
ZDUS načrtuje DMS – Dneve medgeneracijskega sožitja 2022, ki naj bi bili konec maja oz. v 
začetku junija. Dvodnevni dogodek bi pripravili v manjšem obsegu: prvi dan bi potekal 
strokovni program na temo bivanjske problematike in oskrbe, drugi dan pa Dan ZDUS s 
podelitvijo priznanj s spremljevalnim kulturnim programom. Sejemskega dela ne bo. 
V razpravi je sodeloval tudi predsednik DU za Poljansko dolino Gorenja vas Vladimir Koračin, 
ki je izpostavil, da se v društvu število članov ne zmanjšuje, da je kljub omejevalnim ukrepom 
zaradi covida-19 bil načrt dejavnosti v letu 2021 v največji možni meri izpolnjen ter da v društvu 
-   med članstvom vlada pozitivno vzdušje. 

 

 
 

                                                      Udeleženci posvetovanja. 
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Dnevi medgeneracijskega sožitja 
 
Potekalo je 23. in 24. maja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 
 

Dnevi medgeneracijskega sožitja so nastali na pobudo ZDUS jeseni 2018 ob podpori članic Dijaške 
organizacije Slovenije, Študentske organizacije Slovenije in Mladinskega sveta Slovenije, ki skupaj 
z ZDUS tvorijo Medgeneracijsko koalicijo Slovenije.  
 

“Promoviramo pozitivno podobo staranja, odpravljamo predsodke in stereotipe o starosti, spreminjamo družbeno 
miselnost ter spodbujamo vključenost in sožitje generacij.” 
 

Letos so društva upokojencev pripravila dvodnevni dogodek medgeneracijskega druženja, 
kulturnih nastopov in ustvarjalnih razstav. 
 

Obiskovalci so imeli priložnost spoznati vsestransko ustvarjalnost tretje generacije. Zagotovo bi si 
čudovite vezenine, kvačkani in klekljani prti, pletenine, ročno narejene lutke pa nakit, klobuki in 
torbice iz različnih materialov, pletarski izdelki in še marsikaj izpod spretnih rok članic in članov 
številnih društev zaslužili veliko večji obisk. Enako velja za fotografije z Zdusovih natečajev, slike, 
ki so jih člani likovne sekcije ustvarili na aprilski likovni koloniji v Izoli, in stihe, ki so jih prebirali 
na Uricah poezije. 
 

Na Uricah poezije je nastopila članica DU za Poljansko dolino Gorenja vas Minka Marija Likar. 
 

Minka Marija Likar 
SILA 

 
Izza gozda se je luna prikazala 

Zala 
Svetla, okrogla, privlačna 

Lačna 
Preko neba po tirnici zaokrožila 

Žila 
Kot da razume mojo tiho strast 

Rast 
Mi, ponočnjaku, pot razsvetlila 

Lila 
Proti jutru se je že poslovila 

Vila 
in mojo skrivnost s seboj je nosila 

Sila, sila, s … 

 Minka Marija Likar 

TAM NEKJE 
 

Tam nekje, na oni strani senčnate doline, 
tam nekje, kjer raste tista stara gmajna, 

sredi nje bila takrat je skrita majhna jasa, 
kjer sonce skozi sence je metalo žarke. 

 
Tam nekje, za zadnjo prazno bajto v vasi 
je kamnita pot, skoz boršt samo še steza 
vodila v breg, a do jase neustavljiva želja. 
Dve želji, združeni v eno samo koprnenje. 

 
Je tam na jasi šelestela presušena trava, 

pod rušo suha prst, osti bodeče neže, 
ko njuni sta telesi ječali v strasti, da 

divjad je pobegnila, a sonce se je le hahljalo! 
 

Tam nekje zdaj raste kilavo grmovje. 
Je mir, tihota, se srnjad svobodno pase 

 in le zavest oddaljenih spominov še ostaja: 
TO bil je tisti dan  -  izpolnjenega hrepenenja. 

                                                                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minka Marija Likar 
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FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO 

OBDOBJE 

 
Ob mednarodnem dnevu starejših, 1. oktobru, je v dneh od 27. do 29. 2022 potekal že 
enaindvajsetič Festival za tretje življenjsko obdobje. Letošnja rdeča nit strokovnega in 
izobraževalnega programa je bila digitalizacija za vse generacije. 

Organizator Proevent in soorganizatorica Mestna zveza upokojencev Ljubljana z več izvajalci, so 
pripravili pester program z delavnicami, okroglimi mizami, nasveti, meritvami … Dogajanje so 
bogatili kulturni nastopi s prepletanjem domače pesmi in plesa, za kar je poskrbelo več kot 70 
društev upokojencev, folklornih društev in drugih kulturnih umetnikov iz vse Slovenije. 

Na festivalu je sodelovalo tudi DU za Poljansko dolino Gorenja vas z nastopom treh kulturniških 
skupin. 

Pevsko - igralska skupina Klas je ob spremljavi harmonikarja Hijeronima Šubica zapela 

pesmi: Ljubezen mamina, avtorja besedila Ivana Sivca in glasbe Franca Flereta in Tebi, lunca 

bom povedal avtorja Toneta Kmetca. 
 

 
Pevsko – igralska skupina Klas. 

 

 

Članici Literarne in glasbene skupine KUL-T-URA Olga Šubic in Gabrijela Tavčar sta  

odigrali skeč z naslovom Srečanje avtorice je Gabrijele Tavčar. 
 

 
Gabrijela Tavčar in Olga Šubic. 
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Pevski kvartet Žabari so zapeli slovenski ljudski: Pozimi, poleti, sem hodil k dekleti in Po polju že rož´ce 

cveto. 

 

   
Pevski kvartet Žabari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vsi nastopajoči. 

 

 

Poslušalci so nastopajočim pozorno prisluhnili, bili navdušeni nad izvedbami in vse nagradili z 

bučnim aplavzom. 

Poslušalcev: 50. 

 

Fotografije in besedilo: Vladimir Koračin. 
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KULTURNA DEJAVNOST 

 
Upravni odbor društva je na 17. seji dne 26. 4. 2022 sprejel sklep o ustanovitvi nove 
kulturniške sekcije z nazivom  
 
LITERARNA IN GLASBENA SKUPINA KUL-T-URA 

 
Skupino sestavljajo upokojenci – člani društva, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s petjem, igranjem na 
inštrumente, recitiranjem, pisanjem poezije in proze, igralskimi nastopi. Pripravljajo samostojne 
nastope in nastope v sodelovanju z drugimi organizacijami: vse z namenom popestriti udeležen-
cem upokojenske dni. 
Vodja sekcije: Minka Marija Likar. 

 
7. 5. 2022, Dvorec Visoko – Kavarna 
 

Predstavitveni nastop:     

MISEL, BESEDA, GLAS – nastane upokojenski špas 
 
Spored in izvajalci: 

N. n.: Ples klobukov: Irena Tratnik, harmonika; 
Nagovor, napoved programa: Jože Čepin; 
Marija Knafelj: Anekdota; recital Valentinčk – Marija Knafelj; 
Ljudski: Domača hiša; S triglavskega veter pogorja – Ivo Kristan, petje; 
Irena Tratnik: Anekdota; recital Stari grad – Irena Tratnik; 
Marjan Madjar: Anekdota; Recital za DU – Marjan Madjar; 
Minka Likar: V Kavarni Visoko – Minka Likar in Gabrijela Tavčar, skeč; 
Jože Čepin: Anekdota; recital Kraljica – Jože Čepin; 
Marija Knafelj: recital An rdeč borovc – Marija Knafelj; 
Boris Kovačič/Gregor Strniša: Tri planike – Ivo Kristan, petje in Minka Likar, ustna harmonika; 
Gabrijela Tavčar: prigoda Zmaj pod Blegošem – Gabrijela Tavčar; 
Minka Likar: Anekdota; recital Žensko se smola drži – Minka Likar; 
Andrej Baša/Ivan Sivec: Vejica rožmarina – Ivo Kristan, petje; 
Slovenska ljudska, prir. Lojze Slak: V dolini tihi – Irena Tratnik, harmonika in Ivo Kristan, petje ter vsi ude-
leženci; 
Zaključek prireditve: Jožef Čepin.  
 
Oblikovanje sporeda: Jožef Čepin in Minka Marija Likar. 
Število udeležencev: 45. 

 

 
Marija Knafelj. 
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Marjan Madjar. 
 
 

 

Naša generacija                 
 
Društvo upokojencev za Poljansko dolino, 

vljudno sprejema v svojo družino. 

Preteklo do danes že mnogo je let,   

ko društvo je naše ugledalo svet. 

 

V tem času se je precej spremenilo, 

enako ostalo je glavno vodilo. 

V stiski nihče naj ne ostane pozabljen, 

saj čas za pomoč je najlepše porabljen. 

 

Sociala, pohodništvo, šport in kultura, 

so delovanja, ki družijo nas. 

Kar precej razgibana je garnitura, 

živahna kot polja, žitni je klas. 

  

Opera, drama, balet in še kaj,                 

so naše kulturne sekcije raj.                   

Avditorij odet v popolno tišino,           

očaran je z odrsko mojstrovino. 

 

Supanje, bowling, pedala vrtimo,         

se tur in izletov nadvse veselimo. 

Izkoristimo torej le kanček tega,                 

kar nam je dano bilo od boga. 

 

Za zdravo življenje poslušajte rek 

in ne se zanašat na Krko in Lek. 

Tabletke in sirupe, žavbice stran, 

pojdite v naravo čisto vsak dan. 

 

  
 
Penzičem čas teče malo drugače. 

Ni treba zarana več s postelje v hlače. 

»Pardon, nimam časa«, naš je slogan,   

hiperaktivni, kakor orkan.   

 

Čim dlje aktiven je treba ostati, 

a tudi počiti, ne le garati. 

Vzemimo si čas za prijatelje, svojce, 

dokler nam je dano živeti brez hojce.             

 

Ko zadnji se v mesecu dan približuje, 

v denarnici prazni suh poper domuje. 

Če zmanjka ti špage in prazna je rit, 

rezerva za pivo in čik mora bit. 

 

Seniorjem prav nič ne poznajo se leta, 

še vedno všeč so nam brhka dekleta. 

Blondinke, brinete, sive natur, 

vse dobrodošle, če ste za žur. 

 

Zavedajmo se, prehitro vse mine, 

toda še vedno smo polni vedrine.               

Ljudje si le zdravja z leti želimo, 

s kozarčkom se rujnega poveselimo.   

 

Na koncu dodal bi čisto resnico, 

željo da bi dočakali stotico. 

Malo za šalo, malo zares, 

ne pozabite na Viagro vmes.                          ¸ 
 
Marjan Madjar, april, 2022 
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                     Gabrijela Tavčar.                                                                       Minka Marija Likar in Ivo Kristan. 
 

                                                     
                                                             Irena Tratnik.                                                                Skeč: V kavarni.    
 

 
                                                                                                       Jožef Čepin. 
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Nastopi na srečanjih starejših občanov v organizaciji Krajevne organizacije rdečega križa 
Gorenja vas: 
22. 5. 2022, Zadružni dom Hotavlje, 
29. 5. 2022, Sokolski dom Gorenja vas, 
25. 9. 2022, Dvorana Krajevne skupnosti Lučine, 
2. 10. 2022, Gostilna Metka, Studor/Leskovica, 
9. 10. 2022, Pizzerija Marco Polo Trebija. 
 

  
Srečanje v Gorenji vasi – z leve: Irena Tratnik, Marija Knafelj,             Srečanje v Lučinah – z leve: Branko Celar in Ivo Kristan. 
Jožef čepin, Minka Marija Likar, Ivo Kristan in Gabrijela Tavčar. 
 

  

Srečanje v Studoru – z leve: Minka Marija Likar in Marija Knafelj.     Srečanje na Trebiji – z leve: Marija Knafelj, Minka Marija  
                                                                                                           Likar in Irena Tratnik. 
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Udeležence srečanj so z nagovori pozdravili predsednica KO RK Gorenja vas Marija Knafelj, 
podžupan Občine Gorenja vas – Poljane Anton Debeljak in predsednik KO RK Poljane Franc 
Dolenec. 
 
 

Nastopi v domovih starejših občanov: 
 
24. 6. 2022: Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, 
29. 9. 2022: Dom starejših občanov Kranju.  
 

  
              Nastop v CSSS Škofja Loka - Ivo Kristan.          Nastop v DSO Kranj -  Minka M. Likar, Marija Knafelj in Irena Tratnik.           

 
Izvajalci nastopov: 
Marija Knafelj, recitali: Zakej, zakej, Vart, Kovca se mi, Šporget, Oplejnk, Neč na misn, Ka j´ ura devjet, Kjevdar, Tokle 
se svit varti, Ruska, …; 
Irena Tratnik, harmonika: priredba Ej, prijatelj, Venček narodnih, Med brajdami, V dolini tihi, Ples klobukov, Pod 
Poncami, …; 
Jožef Čepin, recitali: Za hotaveljske seniorje, Za gorenjevaške seniorje; 
Jožef Čepin, petje: O nepričakovani dar, O moj bog, dopusti mi, …; 
Ivo Kristan, petje: Adi Smolar: Daleč je za naju pomlad, Zelenica, Vejica rožmarina, …; 
Ivo Kristan in Brane Celar – Duet BIS, petje: priredba Na mostu, priredba Mamicam, Domača hiša, …; 
Gabrijela Tavčar in Minka M. Likar, hudomušne iskrice: Zapovedi, Nekaj priporočil, …; 
Gabrijela Tavčar in Minka M. Likar, skeč: priredba Gospa in služabnica; 
Ivo Kristan ob spremljavi Minke M. Likar na orglicah: priredba Tri planike, …; 
Minka M. Likar, orglice: Prelepa Gorenjska, Veseli pastir, S triglavskega veter pogorja, Čez zelene trate, …; 
Minka M. Likar, recital: Čast dolgi kikli, …; 
Minka M. Likar, Marija Knafelj, skeči: V kavarni, anekdote, Na kmečkem turizmu, … 
 
Pri izvedbah nastopov sta sodelovala Vladimir Koračin in Jožef Čepin. 
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PEVSKO – IGRALSKA SKUPINA KLAS 
 

Skupina je bila ustanovljena decembra 2014. Sestaja se na domu voditeljice Cilke Bohinc na Dolenji 
Dobravi 12, 4224 Gorenja vas. Vrsto let se s pevskimi in igralskimi točkami vključuje v kulturno 
dejavnost upokojenskega društva. 
 
Nastopi: 
 
Milje, 28. marec 2022 
Hiša Čez Cesto Pr´ Franč 
 
Nastop skupine Klas ob harmonikarski spremljavi Hijeronima Šubica in pevskega dua BIS  pri 
Kulturnem društvu Hiša čez cesto v Miljah pri Šenčurju. 
Program: 

- petje ljudskih pesmi v duetu in ob spremljavi harmonike. 
- ogled zasebnega muzeja Dragice Markun. 

Sodelujoči: 
Skupina Klas: Cilka Bohinc, Anica Pintar, Helena Hren, Anica Šušnjar, Marija Markelj, Danica 
Oblak in Hijeronim Šubic; 
Duo BIS: Ivo Kristan, Brane Celar; 
Jožef Čepin, začasni poverjenik za kulturo pri DU za Poljansko dolino Gorenja vas. 
 
 
Nastopi v domovih za starejše občane 
 
Pevsko – igralska skupina Klas je tudi letos nastopila v domovih za starejše občane. Povsod so jih 
radi sprejeli, saj so varovancem popestrili vsakdanje domsko življenje. Posebno radi so jim 
prisluhnili stanovalci, krajani Občine Gorenja vas – Poljane, člani našega društva.  
Skupina je nastopala z gostom Ivom Kristanom, začasnim poverjenikom za kulturo Jožetom 

Čepinom in harmonikarjem Hijeronimom Šubicem, kot skupina Društva upokojencev za 

Poljansko dolino Gorenja vas. 

Datumi in kraji nastopov: 

 

26. 5. 2022 

Dom starejših občanov Preddvor  

62 poslušalcev 
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6. 6. 2022 

Center slepih, slabovidnih in starejših občanov Škofja Loka 

71 poslušalcev 

 

     
 

13. 6. 2022 
Dom upokojencev Idrija – enota Marof 
48 poslušalcev 
 

       
 

13. 6. 2022 
Dom upokojencev Idrija 
64 poslušalcev 
                                             
16. 6. 2022 
Dom starejših občanov Radovljica  

56 poslušalcev 
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18. 7. 2022 

Dom Petra Uzarja Tržič 

60 poslušalcev 

 

          
 

Program in izvajalci: 

Skupina Klas je uvodoma ob spremljavi harmonikarja  Hijeronima Šubica zapela  priredbi pesmi 
Prišla bo pomlad in Jaz pa pojdem na Gorenjsko. 

 

Anica Šušnjar, članica skupine Klas, je izvedla recital neznanega avtorja  O prehodu dame v zrela leta, 
sledili sta priredbi pesmi Klasa Tebi lunca bom povedal in Nad vasjo je čredo pasla. 
 

             Ivo Kristan je zapel priredbe pesmi Žarek sreče, Ribar plite mrižu svoju, Videl dežele sem tuje, Stara mati 
            kara me in To je ljubezen mamina. 
 

Cilka Bohinc in Helena Hren, članici skupine Klas, sta odigrali skeč Pokoronski časi, avtorice 
Gabrijele Tavčar. 
 

Jožef Čepin in Minka Markelj sta povedala nekaj šal. 
 

Danica Oblak je izvedla recital Prišla bo pomlad avtorja Janeza Bohinca,. 

Jožef Čepin, ki je povezoval nastope, je odpel priredbo pesmi O moj Bog, dopusti mi« in O 

nepričakovani dar.  

             Anica in Danica sta deklamirali recital avtorice Olge Kržišnik Poljanski dolini. 

Za sklep nastopa so člani skupine Klas zapeli ponarodele priredbe pesmi Kam le čas beži in V dolini 

tihi. Skupaj z obiskovalci, ki so aktivno sodelovali, pa še Mi se imamo radi. 

 

Ozvočenje nastopajočih: Vladimir Koračin. 
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PEVSKI KVARTET ŽABARI 
 

1. 9. 2022 

Samostojni nastop v Dom starejših občanov Preddvor 

Kot pevski kvartet v sestavi bratje Janez, Tone in Marjan Čadež ter sestra Francka Peternel so izvedli 
slovenske ljudske: 

V Šmihelu eno kajžico imam, 
Nocoj je pa en lep večer in 
Pozimi, poleti. 

 
V pevskem duu sta Janez in Tone Čadež zapela: 

Zvezde žarijo, 
Rdeči cvet in 
Pojdem v Benečijo (vse: ansambel Beneški fantje). 
 

Pevski kvartet ob spremljavi harmonike (Janez Čadež): 

Pred mano je poletje (Po Ratku Ingoliču), 
Sezidal sem si vinski hram (Po Tonetu Kozlevčarju), 
Ko sem bil mlad sem bil trapast (Adi Smolar) in 
Kam le čas beži (ansambel Štirje kovači). 
 

Poslušalcev: 61. 

Besedilo: Jožef Čepin in Vladimir Koračin. 
Fotografija: Jožef Čepin. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

                       Po nastopu v DSO Preddvor. 
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GLASBENE IN GLEDALIŠKE PREDSTAVE 
 
Poverjenica za kulturo Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas Milena Kejžar je pripravila 
spored gledaliških ter operne predstave. Z njimi je društvo želelo nuditi svojim članom kulturne dogodke 
najvišje kakovosti. Obiskane so bile naslednje:  
 

23. april 2022, Ljubljana 

Opera SNG Ljubljana  

 

Gaetano Donizetti 

LJUBEZENSKI NAPOJ 

 

 

 

Donizetti je svojo štirinajsto operno in prvo dovršeno umetnino nezahtevnega komičnega žanra 
skomponiral v pičlih dveh tednih. Mnogi delo postavljajo ob bok Rossinijevemu Seviljskemu brivcu, v njem 
je lahkotna zgodba prepletena z izbrušenim humorjem, opero pa odlikuje tudi izrazita donizzetijevska 
melodika, ki doseže svoj vrh v priljubljeni kavatini Una furtiva lacrima. 

Glavne pevske vloge so oblikovali: Nika Gorič, Martin Sušnik, Rok Bavčar, Saša Čano, Urška 
Kastelic. 

Dirigent: Simon Krečič. 

 

Število udeležencev: 44.  
Prispevek udeleženca (vstopnica in prevoz): 41,00 €. 
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21. maj 2022, Kulturni dom Poljane 

Društvo Glasba-drama Škofja Loka 

 

Michael Heyfetc 

JESENSKI ROCK´N ROLL 
 

 

Najprej velja predstaviti kontekst, saj ima predstava, ki je 
krstno slovensko izvedbo in dve ponovitvi doživela v 
aprilu na Loškem odru, nekaj slovenske zgodovine. Ko-
medijo ruskega režiserja in dramatika Mihaila Heyfetca 
Rock'n roll v zlatih letih je igralec Igor Žužek prevedel in 
priredil z namenom, da bi jo odigrala z Nadjo Strajnar 
Zadnik. Jeseni leta 2020 sta že imela nekaj skupnih vaj, a 
do izvedbe ob njegovem šestdesetem rojstnem dnevu 26. 
novembra tega leta ni prišlo, saj je Žužka tri tedne pred 
tem prehitela prerana smrt. Njegovo vlogo je tako prevzel 
prijatelj in sošolec na Ruski akademiji za dramsko umet-
nost Gitis-Rati v Moskvi igralec Igor Korošec, ki je pred-
stavo tudi režiral. Projektu, ki sta ga zagnala Kulturno 
društvo Sejalec umetnosti z glavno producentko Agato 
Trojar in Društvo Glasba – drama, se je tako pridružil s 
svojim društvom KUD Studio 777. 

Dramsko besedilo je lahkotno, polno duhovitih dialogov 
in potez, ki nam jih oba igralca ponudita v naš smeh. Joj, 
kolikokrat ona vzame plašč in torbico in odide, pa se ve-
dno znova vrne. Ko že mislimo, da je praznovanje rojst-
nega dneva vrh predstave, ko se bo izkazalo, da so plesne 
vaje vendarle v drugem planu, se zgodba dodatno zaplete.  

Igralca dokazujeta ustvarjalno moč in v slikanju vlog vseskozi vladata odru, bodisi v dikciji, gibu ali sicer-
šnji odrski prezenci, Igor Korošec predstavi svoje bogato igralsko znanje, Nadja Strajnar Zadnik pa po-
trjuje krilatico, da se dobri igralci nikoli ne upokojijo. Ne, v predstavi nam niti trenutek ni dolgčas. 

Igor Kavčič 
 

 
                                                                             
 
 
 
 

Izvedba:  
Nadja Strajnar Zadnik, Igor Korošec. 
Šepetalec: Viktor Zadnik. 
Tehnična služba: Vid Zadnik. 
Foto: Tina Dokl. 

 
Vstopnica: 10,00 €. 
Število udeležencev: 68.     
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14. avgust 2022 
Poletno gledališče Studenec pri Domžalah 

 
Josip Jurčič / Davorin Petančič 

DESETI BRAT 

 
 

 

 

 

 

Priredba in režija: Alojz Stražar 
Skladatelj in glasbeni producent: Slavko Avse-
nik ml. 
 

Zgodba je postavljena v vaško in grajsko 
okolje. Pred nami se ob vodilnem motivu desetega brata odvija ljubezenska zgodba med Manico, grajsko 
gospodično, in Lovrom Kvasom, učiteljem sina premožnega graščaka Benjamina na gradu Slemenice. 
Zaljubljencema ljubezen grenita Marjan, Piškavov sin, in družbene razlike, zaradi katerih se Manica boji, da 
bi za njuno ljubezen izvedeli njeni starši. Dogajanje v »vaškem svetu« popestri Krjavelj s svojimi zgodbami, 
ki jih spodbujajo tudi sovaščani v krčmi. Slišimo pa tudi Dolefa, graščakovega brata in starega študenta, ter 
druge osebe iz izvirnega besedila... 

Vse te like so odlično upodobili številni znani in manj znani igralci, med katerimi je kar nekaj priznanih 
opernih pevcev. Zaradi njih, odlične režije,  glasbene produkcije idr. igro Deseti brat, polno zabavnih prigod 
in pevskih vložkov, doživimo v popolnosti. 

Glavni izvajalci: Žiga Bunič - Deseti brat, Rajko Majdič – Piškav, njegov oče, Tone Habjan – Marjan, 
njegov sin, Stanko Pelc – Krjavelj, Jože Vunšek – Benjamin, Slemeniški gospod, Pia Brodnik – Gospa, 
njegova žena, Štefica Grasselli – Manica, Gregor Ravnik – Lovro Kvas idr. 

Cena vstopnice in prevoza: 26,00 €. 
Udeležencev: 53. 
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REKREATIVNE DEJAVNOSTI 

 
Ravnovesje duha in telesa je prvinska zahteva človekovega obstoja in njegove naravnanosti. 

Večina starejših ljudi in starostnikov želi v starosti kakovostno živeti in se starati počasi. Kot 
vemo, je staranje neizogiben biofiziološki proces, ki je za slehernega posameznika določen v nje-
govem genetskem zapisu, vendar je upadanje fizioloških funkcij mogoče upočasniti. Čeprav pro-
cesi upadanja potekajo nenehno, neustavljivo in progresivno in so za posamezne funkcije različni, 
je v določeni meri mogoče vzpostaviti nadzor nad upadanjem navedenih pojavov. Redno telesno 
oziroma športno rekreativno udejstvovanje ima pri tem pomembno zadrževalno in kompenzacij-
sko funkcijo (Barborič) Odsotnost ali pomanjkanje gibanja lahko vodi k številnim degenerativnim 
obolenjem, slabitvi osnovnih življenjskih funkcij in prezgodnjemu staranju (Pečjak, 1998) 

Telesna aktivnost v starosti je pozitivno povezana s kvaliteto življenja posameznika. Čeprav še 
tako velika količina telesne aktivnosti ne more ustaviti biološkega procesa staranja, izsledki kažejo, 
da redna telesna aktivnost minimizira fiziološke posledice sedentarnega načina življenja, odloži 
nastanek in/ali izboljšuje stanje kroničnih bolezni in drugih s starostjo povezanih stanj (Grizold, 
2010).  

Eden izmed razlogov za ukvarjanje s športom je tudi upočasnitev biološkega staranja, kar seveda 
velja tudi za človekovo obdobje v zrelosti.1 

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas omogoča članom naslednje rekreativne 
dejavnosti: 

- balinanje, 
- bowling  
- kolesarjenje, 
- planinski pohodi, 
- plavanje, 
- prstomet.  

 
 

BALINANJE 

 
Čeprav pri druženju v lanskem letu ni bilo več omejitev, ni zaživela meddruštvena liga v balinanju, 
ki je bila prekinjena pred tremi leti zaradi koronavirusa. Občasno so naši člani trenirali in medse-
bojno tekmovali na balinišču pri gostilni Jager.  
 

 
1 ŠPORTNA AKTIVNOST VAROVANCEV DOMA UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGLJA JESENICE 
  Diplomsko delo: Špela Verovšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 2012 
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Udeleženci tekmovanja. 

 
Naša člana Smajo Čerimović in Nazif Čaušević sta se v soboto, 11. junija 2022, udeležila tekmova-
nja v balinanju za pokal Jager na Dolenji Dobravi. V tekmovanju, po pravilu vsak z vsakim, sta 
premagala vse tri ekipe in osvojila prvo mesto ter prejela pokal. 
 

 
Nazif Čaušević in Smajo Čerimović s pokalom za osvojeno prvo mesto. 

 

BOWLING 
 

Na bowlingu, na igrišču Bowling Metropool Planet v Kranju, smo bili šestkrat. Vsako leto se nam 
pridruži nekaj novih članov, ki so metali različno težke krogle na treh ali štirih stezah hkrati. Čeprav 
rezultat ni pomemben, smo se vsi trudili, da že v prvem metu podremo vse keglje in požanjemo 
čestitke soigralcev v ekipi. 

Tovrstne rekreacije se je udeleževalo 23 članov društva. 

Udeleženci: 
Milan Bogataj, Valentin Bogataj, Niko Franko, Milan Gaube, Nada Gaube, Marjan Jenko, Cveta 
Kacin, Olga Koračin, Vladimir Koračin, Tone Košir, Olga Kržišnik, Viktor Kržišnik, Tončka Lo-
gar, Janko Možina, Bernarda Oblak, Darko Oblak, Marko Perko, Silvo Pivk, Ivan Potisk, Maja 
Ravnikar, Jani Rupar, Alojz Šturm in Irena Tratnik.  
 

Organizator: Silvo Pivk. 
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Pripravljeni na met. 

 

 
KOLESARJENJE 
 

Tudi za kolesarjenje je zanimanje vsako leto večje. Od sredine maja do konca septembra je 28 naših 
članic in članov po gorenjevaškem kolesarskem krogu in na štirih kolesarskih izletih po različnih 
slovenskih pokrajinah prekolesarilo več kot 1000 km. 

Kolesarjenje po Krasu 
 

Nalaganje koles na prikolico. 
 

 
                        Postanek pri cerkvi v vasi Avber. 

 Deževno jutro. Devetnajst kolesarjev 
še pred prihodom avtobusa s prikolico 
za kolesa pod Sokolskim domom v 
Gorenji vasi zaskrbljeno pogleduje v 
nebo. Naj se odpravimo na kolesarje-
nje po Krasu ali naj preložimo na na-
slednjo sredo? Pa smo drugo sredo v 
juniju vseeno šli na pot. 
Na Primorskem je posijalo sonce, le še 
posamezne kaplje dežja so nas je po-
zdravljale, ko smo pričeli kolesariti v 
Šmarjah pri Sežani. Da smo se izognili 
že tako redkemu prometu, smo v vasi 
Križ zavili desno in mimo pršutarne v 
Šepuljah kolesarili do vasi Avber, kjer 
smo naredili prvi postanek. Po dobri 
uri smo že bili v Štanjelu, slikovitem 
kraškem naselju v občini Komen. 
Značilnih ozkih ulic s kamnitimi hi-
šami si tokrat nismo ogledali, saj nas je 
že čakala jutranja kava v Komnu. Ob 
poti smo lahko občudovali lepo obde-
lane vinograde refoška, ki napovedu-
jejo bogato trgatev. Preko Vojščice in 
Kostanjevice na Krasu do Opatjega 
sela se cesta le malo dviga in spušča, 
kar je razveselilo šest kolesarjev iz 
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skupine, ki se niso odločili za električna kolesa. Opatje selo leži na skrajnem zahodnem delu slo-
venskega Krasa. Tik pod vasjo, na zahodni strani poteka državna meja z Italijo. Pred povratkom 
so nam v vaški gostilni, ki je med tednom zaprta, vseeno postregli s hladnim pivom in teranom. 
Vračali smo se po južni strani Krasa. Strm spust iz Sela na Krasu proti Dolnji Brestovici je napo-
vedoval, da bo povratek proti Gorjanskemu bolj naporen. Od vasi Brje na Krasu je pot rahlo spu-
ščala do Velikega Dola, ki je poznan po čipkarski šoli iz začetka 20. stoletja, ki je tam delovala skoraj 
pol stoletja. Nekateri so z zanimanjem prebirali zgodovina kraja in klekljanja 
Kolesarjenje proti Pliskovici vse do Dutovelj, kjer smo zaključili kolesarjenje po Krasu, je bilo prav 
prijetno. V vaški gostilni nas je že čakala jota z repo in klobaso, katere tradicionalen okus in sestav 
jo uvršča med kulinarične in gastronomske posebnosti Krasa. In brez pokušine odličnega terana 
tudi ni šlo.  

Kolesarjenje po Štajerskem 

V juliju smo se odpeljali na kolesarjenje po Štajerski. Po jutranji kavi v gostišču Fifolt v Spodnji 
Kungoti smo se na začetku po kolesarski stezi, nato pa po lepo urejeni cesti odpeljali na 510 m 
visoki Plački vrh, ki leži na meji z Avstrijo in je najvišji vrh v severovzhodni Sloveniji. Na njem 
stoji 28 m visok razgledni stolp z lepim razgledom na širšo okolico slovenskih in avstrijskih vino-
rodnih območij. 
Po spustu z vrha smo nekajkrat zavili čez mejo na avstrijsko stran, se vzpenjali po strmih, na neka-
terih mestih makadamskih cestah in se ponovno strmo spuščali v dolino. 
V naselju Špičnik smo se ob meji ustavili na turistični kmetiji Dreisiebner, si ogledali njihovo več 
kot 300 let staro klet in z razgledne terase občudovali znamenito cesto, ki izriše srce med vinogradi.  

Večji del poti smo kolesarili med vinogradi 
v Občini Kungota, ki meji na svoji severni 
strani na sosednjo državo Avstrijo. Da so 
odnosi med sosedoma res dobri, dokazuje 
evropski projekt, ki ga je leta 2013 izvedel 
avstrijski umetnik Peter Klug. Mizo in 
stole je postavil simetrično vzdolž mejne 
črte med državama. Namenjena je sreča-
nju in pogovoru ljudi v dobri veri in s po-
zitivno naravnanostjo. Ob njej je postav-
ljen tudi znak, ki opozarja na to, da je pro-
jekt financiran z evropskimi sredstvi. 

                       Pogled na srce na Špičniku. 
 

https://duzapoljanskodolino.wordpress.com/2022/07/11/kolesarjenje-po-stajerskem/
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Kolesarjenje smo zaključili na majhni, tri 
in pol hektarja veliki turistični kmetiji Ga-
ube, ki leži na koncu vasi Šentilj. Petčlan-
ska družina se že več kot dvajset let ukvarja 
s sadjarstvom, vinogradništvom ter pride-
lavo zelenjave in jagodičevja. Dobro kosilo 
in kozarec vina ali domačega soka sta se 
nam po petih urah kolesarjenja res prilegla. 
 
 
 
 
 
Miza za »pogovore na meji« (Der Grenztisch). 

 

Kolesarjenje po Koroškem 
 

Avgustovsko kolesarjenje je bilo dru-
gačno od predhodnih, saj smo spoznavali 
mogočne smrekove gozdove Koroške, ki 
so prepredeni s kolovozi in gozdnimi 
potmi. 
Po dobrodošlici pri domačinu Marjanu 
sta se nam v Črni pridružila lokalna 
vodnika gorskega kolesarstva Primož in 
Nataša. Odpeljali smo se po asfaltirani 
cesti in že po nekaj sto metrih zavili de-
sno na strmo makadamsko pot proti 25 
m visokemu Božičevem slapu, ki je letos 
zaradi suše presahnil. 

                                Pod Najevsko lipo. 

Kolesarjenje smo nadaljevali po makadamski cesti proti 24 m visoki in okrog 700 let stari mogočni 
Najevski lipi, materi vseh slovenskih lip, kjer se od leta 1991 naprej vsako leto srečujejo državniki 
in domačini. 
Po gozdni cesti smo sledili oznakam za Smrekovec in se povzpeli do 1377m visoko ležečega Doma 
na Smrekovcu. Prijazna oskrbnica nas je postregla s pijačo in kavo. 
Sledil je spust proti Belim vodam. Po makadamski cesti smo nadaljevali pot po ob travniku do prve 

kmetije, ki nudi pogled na Smrekovec, v 
ozadju pa se odpira pogled na Raduho in 
Peco. Pot se vzpne na vrh grebena do 
Mežnarjeve kapelice, kjer se odpre čudo-
vit pogled od Uršlje gore pa vse do Smre-
kovca na drugi strani.  Po vijugasti cesti 
smo kolesarili do domačije Juvan, kjer so 
domači za nas pripravili okusno kosilo in 
osvežitev, saj se ukvarjajo tudi s kmečkim 
turizmom.  
Po kosilu je sledil spust po delno asfalti-
rani cesti do športnega parka Črna, kjer 
nas je čakal avtobus. 

                             Pri Domu na Smrekovcu. 
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Kolesarjenje po slovenski Istri 
 

Obetal se je še en lep septembrski dan za 
kolesarjenje po slovenski Istri. Pa tokrat 
ni bilo tako. Že po začetku kolesarjenja 
od Bertokov proti Svetemu Antonu so 
priletele prve kaplje dežja. V vasi Pobegi 
je že močno padalo in morali smo vedriti 
na prvem avtobusnem postajališču. 
Ampak po dežju zmerom posije sonce. 
Ko smo kolesarili proti Marezigam, so se 
nad Koprom že kopičili novi oblaki, iz ka-
terih je močno deževalo.  
                      

Vinska fontana v Marezigah. 

Po krajšem postanku pri vinski fontani  
smo se povzpeli na Pomjan. Na spustu 
proti Šmarju nas je spet ujel dež. Na 
enem od ovinkov je Olga na mokri ce-
sto grdo padla. Sledil je strm spust v do-
lino. Ustavili smo se v Krkavčah, kjer sta 
nam prijazna domačina Polona in Jernej 
Brec predstavila na ekološki kmetiji pri-
delano ekstra deviško oljčno olje, kaki-
jev kis, olive v slanici in kozmetiko Car-
cauec. 
 
 
 Predstavitev in degustacija v hiši Carcauec. 

 
Nato smo kolesarili v dolino Dragonje po kolesarski poti Parenzana proti Izoli, kjer smo naredili 
postanek za kosilo. V Žusterni smo se ustavili ob morju. Nekateri so se šli kopat, drugi so le zmočili 
noge v toplem morju. Sledila je le še pot po lepo urejenih kolesarskih poteh Kopra do izhodišča v 
Bertokih, kjer nas je čakal avtobus. 
 
Kolesarski izleti v letu 2022 

Datum Kolesarska pot Št. udel. Km 

11.05.2022 Žiri - Rovte - Sopot - Žiri 15 49 

18.05.2022 Lučine - Goli vrh - Žiri 11 37 

25.05.2022 Kopačnica - Cerkljanski vrh - Sovodenj 12 34 

01.06.2022 Poljane - Stari vrh - Gabrška Gora - Poljane 18 39 

08.06.2022 Kolesarjenje po Krasu 19 65 

15.06.2022 Kopačnica - Kladje - Mrzli vrh - Žiri  16 57 

22.06.2022 Lučine - Pasja Ravan - Polhov Gradec 15 60 

29.06.2022 Lučine - Žažar - Žiri 13 51 

06.07.2022 Kolesarjenje po Štajerskem 18 49 

13.07.2022 Lučine - Vrhnika - Zaplana - Rovte - Žiri 17 70 

20.07.2022 Leskovica - Novaki - Mrovlov grič - Kopačnica 14 39 

27.07.2022 Javorč - Smrečje - Hleviše - Žiri 14 47 

03.08.2022 Log - Gabrška Gora - Malenski vrh - Suša 17 36 
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10.08.2022 Kolesarjenje po Koroški 18 56 

17.08.2022 Kopačnica - Cerkljanski vrh - Otalež -Sovodenj 14 42 

24.08.2022 Lučine - Rovte - Medvedje Brdo - Dole - Gore 18 63 

02.09.2022 Leskovica - Potok - Črni kal - Suša 14 47 

07.09.2022 Kolesarjenje po slovenski Istri 20 69 

14.09.2022 Zminec - Breznica - Javorje 11 43 

21.09.2022 Škofja Loka - Sora - Katarina - Polhov Gradec 15 70 

28.09.2022 Kladje - Ermanovec - Trebija 9 35 

  SKUPAJ 318 1058 

 
 
 
 
Kolesarili so: 
Milka Arnolj, Miloš Arnolj, Danica Bogataj, Pajo Cakići, Vojka Cakići, Pavel Čadež, Frenk Dolenec, 
Milan Gaube, Nada Gaube, Olga Koračin, Vladimir Koračin, Danica Krek, Slavko Krek, Ivo Kri-
stan, Viktor Kržišnik, Pavel Kumer, Marko Lavtar, Janko Možina, Mirjana Možina, Drago Oblak, 
Marjan Oblak Minka Oblak, Marko Perko, Silvo Pivk, Ivan Potisk, Janez Prostor, Alojz Šturm in 
Danica Založnik. 
 

Organizator: Silvo Pivk.  
 

 

PLAVANJE 

 
24. marec 2022 
Kopalni izlet v Izolo 
 
Sončno in prijetno toplo jutro ter osvežilna kava na počivališču Ravbarkomanda pri Postojni so bili dobra 
napoved za doživetje lepega dne, ki so ga pričakovali udeleženci kopalnega izleta v Izolo. Glavni cilj je bil 
hotel Delfin, ki z bazeni z ogrevano morsko vodo nudi sprostitev številnim slovenskim upokojencem. 
Tokrat tudi našim, ki so odmerjen čas izkoristili za plavanje, počitek, pogovore… 
Sledilo je okusno kosilo in za tem krajši počitek. 
Čas do odhoda avtobusa je bil namenjen še sprehodu ob obali, ogledu jaht v marini, v morju pa velikih 
plavajočih meduz. Pot nas je vodila mimo izolskega mandrača do svetilnika, cerkve sv. Mavra in nadalje po 
ozkih ulicah starega mestnega jedra s številnimi znamenitostmi ter kulturno-zgodovinskimi zgradbami in 
spomeniki.  
To je bil res dan, ki je bil izpolnjen z doživetji in prijetnim druženjem, ki človeka bogati in pomirja. 

Cena: izleta: 25,00 €. 
Udeležencev: 50. 
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Hoja skozi pristanišče turističnih jaht in čolnov. 

 

 

Pred cerkvijo sv. Mavra. 

 

Pred palačo Besenghi degli Unghi. 

 

Kopalni dnevi v Izoli in Strunjanu  

Za enodnevno kopanje v Izoli in Strunjanu je bilo načrtovanih devet kopalnih dni. Na željo udeležencev in 
ugodne vremenske razmere pa so dopuščale, da smo kopalce odpeljali še v začetku meseca septembra. Tako 
se je v desetih terminih, v času od 5. julija 2022 do 6. septembra 2022 enodnevnega kopanje udeležilo 551 
članov društva. Vsa kopanja so se vrstila ob torkih, le enkrat, zaradi slabe vremenske napovedi, v sredo. 
Kopanja so minila brez poškodb ali drugih neprijetnih dogodkov. Udeleženci so bili s to obliko rekreacije 
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zelo zadovoljni, saj so se naužili zdravega morskega zraka in sončnih žarkov ter prijetnih učinkov morske 
vode. 

Udeležba v posameznih dnevih je bila: 

- 05. 7. 2022   49 kopalcev  –  vodja Vladimir Koračin, 
- 12. 7. 2022   50 kopalcev  –  vodja Vladimir Koračin, 
- 19. 7. 2022   62 kopalcev  –  vodja Franc Dolenec + z os. avtom Vladimir Koračin, 
- 28. 7. 2022   55 kopalcev  –  vodja Franc Dolenec, 
- 02. 8. 2022   55 kopalcev  –  vodja Vladimir Koračin, 
- 09. 8. 2022   82 kopalcev  –  vodja Franc Dolenec + Vladimir Koračin; dva avtobusa: B51 in B30, 
- 17. 8. 2022   44 kopalcev  –  vodja Vladimir Koračin, 
- 23. 8. 2022   53 kopalcev  –  vodja Franc Dolenec, 
- 30. 8. 2022   54 kopalcev  –  vodja Vladimir Koračin in 
- 06. 9. 2022   47 kopalcev  –  vodja Franc Dolenec. 

  Skupaj        551  kopalcev       
Vladimir Koračin           

 
 
PLANINSKI IZLETI 
 
V letu 2022 je bilo načrtovanih in izvedenih devet izletov. 
 
 
10. marec 2022: 
 
Čebelarska pot 
 
Čebelarsko pot Čebelarskega društva Blegoš smo pričeli na parkirišču pred nekdanjo upravno zgradbo 
RUŽV, nadaljevali skozi Gorenjo in Dolenjo Dobravo do Žabje vasi. Tam smo v okljukih zagrizli v 
gozdnato pobočje »Okrogleka«. Po dobri uri hoda smo prispeli do kmetije Pešar in od tam po udobni poti 
do Turistične kmetije Ljubica. Sledil je počitek in okrepčilo. Z domačije smo se spustili do kmetije in 
čebelarstva pri Polenšku – Debenec. Gospodar je pripovedoval o čebelah, dal poskusiti svojo medico in 
žganje, Ivo pa je zapel Slakovega Čebelarja. Od Polenška smo nadaljevali pot mimo Bačnarja in Jesenka in 
pri Mežnarju zavili v Todraž, kjer smo sklenili pohod.   

Pohod je potekal v lepem in sončnem dnevu, med udeleženci je prevladovala dobra volja in zadovoljstvo 
po prehojeni poti in prijetnem druženju. 

Število udeležencev: 57. 
 
 

 
 

                                                              Čebelarska pot Čebelarskega društva Blegoš.                                                       
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                                                                                Spust z Vinharij.                                                                       

 
                                                              Pripoved gospodarja Toneta Debenca. 
 
  
 
7. april 2022 
 
Strunjanska pešpot 
 
Hojo po Strunjanski pešpoti smo v prijaznih vremenskih razmerah pričeli v središču Portoroža. Od tam 
mimo Avditorija in skozi tunel Valeta, skozi katerega je pred stotimi in več leti vodila ozkotirna železnica 
Porečanka, do Krajinskega parka Strunjan. Sledil je rahel vzpon in že smo bili na robu enega najvišjih 
klifov Jadrana. Po njem do strunjanskega križa, od koder se odpirali imenitni razgledi na Mesečev zaliv, 
proti Piranu, Trstu … Hojo smo nadaljevali po senčni gozdni stezici do hotelskega naselja. Še nekaj 
korakov ob Stjuži in že smo bili na strunjanski plaži. Nadalje smo prečili strunjanske soline, šli po asfaltni 
cesti mimo hotela Salinera do odcepa steze za Pacug. Po njej smo ob lepih razgledih prišli do ceste, ki se 
spusti v Fieso, priljubljeno slovensko letovišče. Od tam smo se po tlakovani poti povzpeli do Belega 
Križa, kjer smo z okrepčilom v prijazni gostilni Boem sklenili Strunjansko pešpot.  
Udeležencev:78. 
Cena izleta: 12,00 €/osebo 
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Zemljevid Strunjanske pešpoti (modra črta). 

 

 

Skozi tunel Porečanke Valeta. 

 

 

Mesečev zaliv. 
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Prva skupina pohodnikov pri križu na Strunjanske klifu. 
 

 

Druga skupina pohodnikov pri križu na Strunjanske klifu. 

 

 

Na mostu čez kanal med Stjužo in morjem. 
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Pogled na Fieso. 

 

 

 

 

 

5. maj 2022 
 
Žusem  -  stolp ljubezni 
 
Na majski planinski pohod smo se odpravili na Žusem, zaobljeno vzpetino v osrčju Kozjanskega, kjer se 
na višini 669 m baha nov lesen razgledni stolp; krstili so ga za Stolp ljubezni. Zaselek Žusem krasita cerkvi 
sv. Valentina in sv. Jakoba, ki nam jih je predstavila prijazna domačinka ga. Marjana. Po udobni poti smo se 
povzpeli do stolpa in z njega v sončnem in toplem dnevu opazovali pestro okolico v belini cvetočega in 
dišečega drevja, obdelanih polj in vinogradov. V neposredni bližini so še vidni ostanki nekoč mogočnega 
gradu, zatočišča žusemskih knezov, o katerih  krožijo številne legende. 
Od stolpa smo se spustili po označeni poti v dolino v vas Javorje, kjer smo sklenili pohod, se na Turistični 
kmetiji Žurej – Ječóvo okrepčali in odpočili ter se za tem skozi Šentjur in Celje odpeljali proti domu. 
Število udeležencev: 76. 
Cena izleta: 13,00 €. 

 

 

 
 

Zaselek Žusem in cerkvi sv. Jakoba in sv. Valentina. 
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Stolp ljubezni. 
 
 

 

 
 

Razgled s stolpa. 
 
 

 
 

Toooliko nas je bilo. 
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Vračanje v dolino. 
 

 
 

Zaključek na prijazni Turistični kmetiji Žurej Ječóvo. 

2. junij 2022 
 
Rožnovenska pot 
 
Rožnovenska pot ima v tlorisu obliko rožnega venca. 
Začeli smo jo pred baziliko na Brezjah in je potekala proti vzhodu skozi vas Brezje ter pa cestah, stezicah, 
kolovozih do vasi Hudo, naprej do Brezij pri Tržiču, do Leš in skozi Peračico nazaj do Brezij. Pot je 
poimenovana na uvodni del, veseli del, svetli del, žalostni del in častitljivi del. 
Lep dan in dobro razpoloženi pohodniki smo doživljali to romarsko pot v vsej njeni posebnosti in izročilu. 
Sklenili smo jo v brezjanski baziliki z zapeto pesmijo in ogledom slike Marije Pomagaj slikarja Leopolda 
Layerja. 
Običajno okrepčilo so nam pripravili v Gostilni Črnivc na Črnivcu pri Brezjah. 

Udeležencev: 67. 
Cena izleta: 13,00 €. 
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Brezje. 

 

 
Zemljevid poti. 

 

 

 
Dolga kolona pohodnikov. 

 

 

 
Počitek in okrepčilo v gozdu. 
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Bistrica pri Tržiču. 

 

 

 

 
Vračanje proti izhodišču. 

 

 

 
V baziliki. 

 
 
14. julij 2022 
 
Rakov Škocjan 
 
Rakov Škocjan je kraška dolina ob severnem vznožju Javornikov. Ime je dobila po cerkvi sv. Kancijana iz 
15./16. stoletja. Dolina je nastala z udiranjem in rušenjem stropa kraške jame.  
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Naš pohod smo pričeli z ogledom Malega naravnega mostu in z atraktivnim spustom v dno kotanje, preko 
katere se dviga 42 m visoko. Iz nje smo izstopili po kratki strmi stezi in nadaljevali hojo do Hotela Rakov 
Škocjan. Od tam smo po udobni poti, v senci dreves zaščitenega gozda, vijugali po uhojeni kraški poti in 
trenutno suhih poplavnih travnikih ob reki Rak do 42 m visokega Velikega naravnega mosta. Kakšno 
veličastje narave! Povzpeli smo se še do ruševin  imenovane cerkvice in se po levi strani doline vrnili do 
hotela, ki nam je pripravilo slabo okrepčilo. To nam vseeno ni pokvarilo lepega doživetja edinstvenega 
krajinskega parka Rakov Škocjan. 
Udeležencev: 73. 
Cena izleta: 13,00 €. 

 

 
Ob vhodu v kraško dolino. 

 

 
Preko Malega naravnega mostu. 

 

 
Prihod v dno kotanje pri izviru reke Rak iz Zelških jam. 
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Pod Velikim naravnim mostom. 

 

 
Ruševine cerkve sv. Kancijana. 

 

 
Na terasi Hotela Rakov Škocjan. 

 

 
 
4. avgust 2022 
 
Po obrobju Ljubljanskega barja 
 
Pohod Po obrobju Ljubljanskega barja smo pričeli v vasi Jezero pri Podpeči, šli mimo Podpeškega jezera, 
ki je z vsaj 51 m globine najgloblje naravno jezero v Sloveniji ter se zatem usmerili na označeno pot, ki pelje 
na vzpetino s cerkvico sv. Ane (484 m) iz 16. st. Z nje se nam je odprl širen razgled na Ljubljansko barje in 
njegovo lepo okolico. Z udobno hojo smo nadaljevali po cesti in senčni gozdni poti do zaselka Planinca  s 
cerkvico sv. Tomaža. Od tam smo spustili po  cesti mimo doma LD Tomišelj in po strmi stezi v Ledeno 
jamo, v kateri smo začutili hlad, ki veje iz njene globine. V rahlem spustu smo zaokrožili načrtovano pot in 
jo sklenili v Gostilnici Jezero, kjer so nam pripravili okusno okrepčilo. 
Udeležencev: 71. 
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Začetek pohoda. 

 

 
Vzpon na Sv. Ano. 

 

 
Razgled. 

 

 
Vračanje s Sv. Ane. 

 



Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas – KRONIKA 2022 

                                                    -  97  - 

 

 
Počitek v hladu gozda. 

 

 
Sv. Tomaž. 

 
 

 
Ledena jama. 

 

 
Klepet ob jezeru. 
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22. september 2022 
 
K svetemu Ivánu in v Šebrelje 
 
Zadnji letošnji poletni, sončen dan je bil več kot lep okvir septembrskega planinskega izleta upokojencev 
DU za Poljansko dolino: šli smo k sv. Ivánu in v Šebrelje.  
Hojo smo pričeli pri Gostišču Kurn´k ob Idrijci, ki smo jo prečili po zibajočem visečem mostu in nadaljevali 
po stezi, ki se je kmalu spremenila v lepo speljano mulatjero. Pripeljala nas je na idilično šebreljsko planoto 
s cerkvico sv. Ivána na njenem robu. Njena okolica velja za močno energijsko točko, z nje pa so se nam 
nudili razkošni razgledi na Cerkljansko hribovje in spodnje Bohinjske gore. 
Po okrepčilu, počitku in zapetih pesmi smo doživeli planoto še med udobno hojo skozi tri vzorno urejene 
dele vasi in od farne cerkve sv. Jurija uživali v novih pogledih na lepo okolico. Avtobusa sta že čakala in nas 
odpeljala po zaviti in strmi cesti v dolino, kjer smo v prijazni gostilni v Cerknem zaokrožili dan, ki je 
udeležencem ponujal najlepše počutje. 

Udeležencev: 77. 
 

 
Po visečem mostu čez Idrijco. 

 
 

 
Sveže jutro. 
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Še po viseči brvi. 

 
 

 
V skalovje vdelana pot. 

 

 
Proti cerkvi sv. Ivána. 
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Širni razgledi. 

 

 

 
Toooliko nas je bilo. 

 
 

 
Udobna hoja po planoti. 

 
20. oktober 2022 
 
Pot Srečka Kosovela 
 
Oktobrski planinski izlet je bil namenjen doživetju Krasa – hoji po Poti Srečka Kosovela.  
Ta pot je Srečkove korake dobro poznala. Prehodil jo je, kadar je s težkim srcem odhajal na šolanje v 
megleno Ljubljano in kadar se je radosten vračal v svoj ljubljeni dom v Tomaju. Pot je odeta v idilično 
kraško pokrajino. Popeljala nas je skozi borove gozdove, gmajne, mimo vinogradov in kraških vasic.  
Po jutranjem okrepčilu na Ravbarkomandi smo hojo pričeli na trgu pred cerkvijo sv. Martina v Sežani. Po 
ozki ulici smo prišli na sejmiški prostor in po nekaj korakih bili ob vznožju hriba Tabor, kjer smo po 
rahlem vzponu prišli do razgledišča z razgledom na Kras in okolico Sežane. Po približno 900 m hoje smo 
se spustili na pot, ki vodi nad avtocesto, nadaljevali do križišča poti in se spustili v vas Šmarje. Krasijo jih 
gotska cerkev Marijinega vnebovzetja in značilne kraške hiše. Od tam smo krenili na kolovoz, ki pelje ob 
trasi primarnega kraškega vodovoda. Pot nadalje vodi  skozi borov gozd in ko ga zapustimo, se pred nami 
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odpre čudovit pogled na Tomaj in njegove lepe vinograde, obarvane v čudovite jesenske barve. Po 
makadamski cesti smo nadaljevali do vasi in se nekateri po ozki poti povzpeli do farne cerkve sv. Petra in 
Pavla. Naredili smo še zadnje panoramske posnetke, se spustili do avtobusne postaje in se odpeljali v 
Dutovlje, v Gostilno Ukmar, od koder smo se po odlični joti in okušanju domačega terana, zadovoljni 
odpeljali proti domu. 
Udeležencev: 80. 

 

 
Začetek hoje v Sežani. 

 

 
 
 

 

Pogled na Kras. 
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Počitek.                   

 

Udeleženci, zadaj Tomaj. 

 

 

Pot k sv. Petru v Tomaju. 
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1. december 2022 
 
V manj znano  -  Planina nad Vrhniko (733 m) 
 
Ne prav prijazne jutranje vremenske razmere nas niso odvrnile, da se ne bi podali na zadnji letošnji planinski 
izlet - V manj znano. Med vožnjo so udeleženci ugibali kam naj bi šli letos in kmalu uganili, da nas bo pot 
vodila na Planino nad Vrhniko. 
Nanjo vodi več poti, mi smo izbrali pot mimo Kurna, ki smo jo vdeli v Stari Vrhniki, do koder smo se 
pripeljali z avtobusoma prevozništva Frelih iz Žirov. Po vzpenjajoči cesti smo se sprehodili do zgornjega 
dela Stare Vrhnike in nato nadaljevali po kolovozih in stezah, kar strmo, do ceste, ki pelje proti Zaplani. 
Razglede je onemogočala kar gosta megla in na vrhu so bil že prave zimske razmere. Po nekaj sto metrih 
lahke hoje smo prispeli do planinske koče, ki nas je prijazno sprejela in nudila prijetno toploto. Osebje nam 
je pripravilo okusno malico in ko smo se še primerno odžejali, smo se sprehodili do parkirišča pod Ulovko 
in odpeljali proti domu. 
Med vožnjo smo obnovili spomin na letošnje planinske izlete in predstavili načrtovane za prihodnje leto. 
Udeležencev: 65. 
 

 

 
Začetek pohoda na Stari Vrhniki. 

 
 

 
V dolgi vrsti skozi vas. 
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Po jesenskem gozdu. 

 

 
Pod vrhom pa že zimske razmere. 

 
 

 
Megla in sneg (pa vseeno dobra volja). 
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V toplem objemu planinske koče … 

 
 

 
… in potem proti domu. 

 

 
Tudi na letošnjih planinskih izletih je med udeleženci prevladovalo dobro vzdušje in prijetno 
razpoloženje. Izpolnili smo načrt devetih pohodov, na katerih smo spoznali in doživeli kar nekaj 
lepih krajev v Sloveniji in njihovih posebnosti. Potekali so brez nesreč ali poškodb udeležencev, 
skratka, bili smo dobra družba. 
Pohodov se je udeležilo 644 upokojencev, članov našega društva. 
 

 
 

 

 

 

 

Planinski vodniki so bili: 

Z leve: Drago Trček, Zorka Jereb in  
Franci Fortuna.  
 

 
Organizatorja: Valentin Bogataj in Vladimir Koračin. 
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PRSTOMET 
 

Vodja  dejavnosti je Jože Habjan, Gorenja vas. Prstomet ali balinčkanje je igra z gumijastimi plo-
ščicami, ki spominja na balinanje. Cilj igre je vreči čim več ploščkov čim bližje balinčku. Igra je 
primerna za vse starosti in lahko poteka na kakršnikoli podlagi, na asfaltu, pesku ali travi. 
V jesenskih in zimskih dneh je dejavnost potekala v športni dvorani pri osnovni šoli Ivana Tavčarja 
/24 terminov, poprečno 6 udeležencev/, v poletnem času pa na parkirišču pod Sokolskim domom 
/8 terminov, poprečno 4 udeleženci/ v Gorenji vasi. Radi se udeležujejo tudi razpisanih tekmovanj 
različnih organizatorjev.  
 

   
                               Vadba v športni dvorani …                                                              … in na prostem.  

 

Udeležba na tekmovanjih v letu 2022: 

 5. 4.  –  Šenčur: udeleženci: Jože Habjan, Smajo Ćerimović, Stane Kralj, Dušan Pustavrh in Branko Novak. Dose-
ženo 32 mesto od 40 ekip. Tekmovanje za Slovenski pokal; 

 9. 4.   –  Žiri: udeleženca: Jože Habjan in Branko Novak. Doseženo 6. mesto od 12. ekip (Organizatorica: Športna  
zveza Škofja Loka); 

30. 6.  –  Škofja Loka: udeleženci: Jože Habjan, Branko Novak, Stane Kralj in Smajo Ćerimović. Doseženo 6. mesto 
od 12. ekip ((Organizatorica: Športna zveza Škofja Loka) ter 

20. 11. – Šenčur: udeleženci: Branko Novak, Smajo Ćerimović in Dušan Pustavrh. Doseženo 8. do 16. mesto od 42. 
ekip (Organizator: ŠD Pajek). 

 

 

Napeta tekma z DU Žirovnica. 

 

Rekreacije in tekmovanj so se udeleževali: 
Smajo Ćerimović, Jože Habjan, Olga Koračin, Vladimir Koračin, Stane Kralj, Branko Novak, 
Franc Pintar in Dušan Pustavrh. 
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DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA 

 
V okviru evropskega tedna športa, ki bi ga lahko opisali kot enotedenski festival zdravega načina 
življenja, je nastal na pobudo Evropske komisije leta 2015.  
Dan slovenskega športa je najmlajši slovenski praznik, ki so ga uvedli na pobudo Olimpijskega 
komiteja -  Združenja športnih zvez leta 2020. Praznujemo ga 23. septembra, ki je tudi prvi dan 
evropskega tedna športa. 
V Občini Gorenja vas – Poljane je Dan slovenskega športa potekal v soboto, 24. septembra 2022, 
v športni dvorani in na športnih igriščih ob OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Predstavila so se vsa 
športna in druga društva, ki imajo v svojem program tudi športno-rekreativno dejavnost.  
Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas se je predstavilo z ekipo v 
prstometu.  
Številni obiskovalci so z zanimanjem  prisostvovali prikazom bogate športne dejavnosti v občini. 
Prireditev je odprl župan Milan Janez Čadež, ki je v priložnostnem nagovoru poudaril pomen 
športne in rekreativne dejavnosti za občane in zadovoljstvo ob njeni široki ponudbi.  
 

                                           
                           Vabilo na prireditev                                                           Nagovor župana Milana Janeza Čadeža. 
 

 
Ekipa DU za Poljansko dolino Gorenja vas v prstometu. 
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Živahno dogajanje na športnem igrišču. 
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SOCIALA 

 
Društvo je dejavno tudi na področju sociale. Poverjenice in poverjenik so obiskovali člane, ki so 
bolni ali praznujejo okrogle obletnice. Delo na tem področju je vodila in usklajevala Cirila Žagar. 
 
 

Jubilanti 

 

V letu 2020 je dopolnilo 80 let petindvajset (25) članic in članov: 
 
Ivanka Bogataj, Gorenje Brdo; Marica Bogataj, Gorenja vas; Marija Bogataj, Trata; Marija 
Bohinc, Podvrh; Jožica Cankar, Predmost; Milka Cvirn, Poljane; Milka Čibej, Gorenja vas; 
Darijo Črmelj, Volaka; Olga Črmelj, Volaka; Miha Debeljak, Gorenja vas; Helena Eržen, 
Trebija; Majda Frelih, Podgora; Pavla Frlic, Volaka; Milan Kalan, Hotavlje; Francka Košir, 
Gorenja vas; Jožica Kovač, Hotavlje; Jurij Kumer, Hotavlje; Olga Markelj, Dolenja Dobrava;  
Anton Miklavčič, Stara Oselica; Jože Novak, Gorenja vas; Jožef Peternel, Delnice; Marica 
Ržek, Srednja vas – Poljane; Olga Šinkovec, Hotavlje; Ciril Šubic, Bukov Vrh in Franc Žagar, 
Srednja vas – Poljane. 

 

  
   Franc Žagar, 80 let; levo V. Koračin, desno Danica Oblak.           Milka Čibej, 80 let; levo T. Poljanec, desno Danica Oblak. 

 

  
                Jože Novak, 80 let.                                  Miha Debeljak, 80 let; levo Terezija Poljanec, desno Valentin Bogataj. 
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V letu 2022 je dopolnilo 90 let osem (8) članic in članov: 
 
Vera Dolenc, Hotavlje; Antonija Filipič, Žabja vas; Angela Klinec, Poljane; Zdravko Kosmač, 
Hotavlje; Jožefa Mur, Podgora; Franc Oblak, Dolenje Brdo; Silva Slabe, Poljane in Francka 
Šturm, Robidnica. 

 

 
Angelca Klinec, 90 let; levo Cirila Žagar, desno Rezka Košir. 

 

 
Poverjenica za socialo je skupaj s poverjenicami obiskala nekatere jubilante osebno in jim izročila 
skromna darila, nekaterim pa poslala voščilnice oziroma jim voščila po telefonu. 
 

 
Naši člani v domovih za starejše občane 

 

Ker nekaj naših članov je nastanjenih v domovih za starejše občane v različnih krajih v Sloveniji. 
V letu 2022 jih je v njih bivalo 15.  
 
v Cerkljah na Gorenjskem so Franc Ažbe, Gorenja vas; Jože Košir, Gorenja vas* in Gabrijel 
Vende, Gorenja vas;* 
 

v Domžalah je Angelca Kržišnik, Podobeno;* 
 

na Petrovem Brdu je Jožica Fortuna, Gorenja vas; 
 

v Škofji Loki so Pavel Ažbe, Gorenja vas; Matevž Ažman, Dolenje Brdo; Vida Bizjak, Gorenja 
vas; Zofija Debeljak, Poljane;* Marko Galičič, Javorje;* Pavla Kajfež, Predmost; Stana 
Kisovec, Gorenja vas*; Zdravko Kosmač, Hotavlje; Tončka Miklavčič, Gorenja Dobrava (do 
6. 12. 2022); Francka Peternelj, Malenski Vrh; Pavla Strel, Gorenja vas; Anica Ušeničnik, 
Podgorain Joža Zupančič, Škofja Loka;  
 

na Vrhniki je Ivana Drmota, Lučine in 
 

v Žireh sta Vinko Oblak, Gorenja vas in Janez Stržinar, Hotavlje. 

 
* nekdanji člani društva 
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Umrli člani društva 

 

 
 
 
V tem letu je za vedno odšlo od nas 21 članov, in sicer: 
 
Francka Benedičič, Srednje Brdo; Ana Jenko, Dobravšce; Pavla Jezeršek, Hotavlje; Milica 
Kalan, Hotavlje; Tončka Miklavčič, Gorenja Dobrava; Janez Oblak, Dobravšce; Mihaela 
Oblak, Gorenja vas; Roman Oblak, Žirovski Vrh Sv. Urbana; Jelka Oman, Gorenja vas; Rudolf 
Stržinar, Hlavče Njive in Terezija Šifrar, Grosuplje;  

pokopani so na pokopališču v Gorenji vasi; 
 

Jernej Vodnik, Gorenja Žetina; 
pokopan je na pokopališču v Javorjah; 

 

Marjan Justin, Debeni; Ludvik Likar, Studor in Alojz Peternelj, Laze;  
pokopani so na pokopališču v Leskovici; 
 

Angela Bernik, Delnice; Ivan Dolenec, Podobeno; Ciril Justin, Podobeno; Franc Kisovec, 
Delnice in Darko Oblak, Hotovlja; 

pokopani so na pokopališču v Poljanah nad Škofjo Loko; 
 

Jakob Primožič, Podgora; 
pokopan je na pokopališču v Stari Oselici. 
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JUBILEJ DRUŠTVA 

 
Upravni odbor društva je na 14. seji, 3. februarja, sklenil, da ob visoki obletnici ustanovitve 
pripravimo in izdamo Zbornik. Na 15. seji, 17. februarja, je bil imenovan uredniški odbor v sestavi 
Valentin Bogataj (urednik) ter Majda Debeljak, Vladimir Koračin in Silvo Pivk (člani). 
Pripravili so zasnovo zbornika, ki jo je potrdil Upravni odbor  in pričeli z delom. Zbornik naj bi 
izšel januarja 2023 in bi ga prejeli vsi člani društva brezplačno.  
Za oblikovalko zbornika je bila izbrana Nives Lunder iz Škofje Loke, za lektorico pa Polona 
Peternelj s Hotavelj. 
 
 

 
Uredniški odbor. Z leve: Silvo Pivk, Vladimir Koračin, Majda Debeljak in Valentin Bogataj. 

 

  
                            Oblikovalka: Nives Lunder.                                                Lektorica: Polona Peternelj. 
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SOŽITJE 
za večjo varnost v cestnem prometu 
 
Torek, 19. aprila 2022 
 
V organizaciji Javne agencije RS za varnost prometa, Rdečega križa Slovenije, DARS-a, MNZ – 
Policije, Fortoks-a, ZDU Slovenije in DU za Poljansko dolino Gorenja vas je v Gasilskem domu 
v Gorenji vasi potekal brezplačen Preventivni dogodek za seniorje in upokojence. 
Namenjen je bil starejšim voznikom in voznicam, ki bi radi ostali čim dlje mobilni in varni na 
cestah. 

Program: 
- Uvodni nagovor predstavnika AVP (Sebastijan Turk) 
- Osvežitev znanj pravil cestnega prometa (Sebastijan Turk) 
- Svetovanje o zdravstvenih kriterijih za vožnjo (dr. Majda Zorec Karlovšek)  
- Praktične izkušnje policije (VPOPP Škofja Loka) 
- Varna vožnja po avtocesti in hitri cesti (mag. Nataša Kovše) 
- Temeljni postopki oživljanja (OZRK Jesenice) 
- Svetovalna vožnja z ocenjevalci na vozniškem izpitu 

 

Zanimivih in lepo sprejetih predavanj se je udeležilo 71 upokojencev in drugih krajanov Občine 
Gorenja vas – Poljane. 

Koordinator dogodka: Vladimir Koračin 

 

 

Udeleženci predavanj. 
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Rojstnodnevna voščilnica 
 
 
 

 

 
 
 

Za Tvoj osebni praznik, rojstni dan,  
se Te spominjamo 

in Ti želimo vse najboljše! 
 

 
 

Društvo upokojencev za Poljansko dolino! 
 
 
 

Poverjenica za socialo: 
Cirila Žagar 

 Predsednik društva: 
Vladimir Koračin 

 
 

 
   

 

 

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas 
Kulturni dom Poljane 

 
 

Gledališka predstava 

Michael Heyfetc: JESENSKI ROCK´N ROLL 
 

Sobota, 21. maja 2022, ob 19:30 uri 

 
 

 

 

 
 

 

 10,00 € 
 

 
Oblikovanje: Valentin Bogataj 
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Letni koledar  
 

 
 

Oblikovanje: Valentin Bogataj in Etiketa Žiri 
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Obrazec za prijave na prireditve 

 

 
 

Leto  2022 
PRIJAVLJENI ZA IZLET, PRIREDITEV: ______________________________; CENA: ________ € 
 
 

  1. 12. 

  2. 13. 

  3. 14. 

  4. 15. 

  5. 16. 

  6. 17. 

  7. 18. 

  8. 19. 

  9. 20. 

10. 21. 

11. 22. 
 

Poverjenik-ca: _____________________________     Datum: ________________________ 
                                              /Ime in priimek/ 

             Oblikovanje: Valentin Bogataj 
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Novoletno voščilo 
 
Izobešeno je bilo v oglasnih vitrinah in objavljeno na društveni spletni strani. 
 
 
 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drage upokojenke, dragi upokojenci! 
 

NAJ BODO V LETU 2023 VAŠE BESEDE POGUMNE,  

ŽIVLJENJE ISKRIVO, USTVARJALNO IN POLNO LEPIH TRENUTKOV. 
 
 

Vaš predsednik: 
Vladimir Koračin 

 
   Oblikovanje: Valentin Bogataj 

Foto: Vladimir Koračin 
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STATISTIKA 

 
Ugotavljamo, da se prireditev, ki jih pripravlja Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja 
vas, udeležuje vsako leto več članov. To pomeni, da so primerno pripravljene, dobro izvedene in 
cenovno sprejemljive.  
 
 
 

 
Prireditve, dejavnost 

Udeleženci - 
člani društva 

Nastopajoči - 
člani društva 

Število - izletov/prire- 
ditev/terminov 

    

Občni zbor 93  - 

Društveni prireditvi    

Društveno in meddr. srečanje 158 18  

Štefanovo 122 18  

Društveni izleti 375  6 izletov 

PZDU Gorenjske    

Prstomet – prvenstvo Gorenjske 4 4 1 prireditev 

Srečanje upokojencev Gorenjske 48  1 prireditev 

Srečanje literatov Gorenjske 5 5 1 prireditev 

Razstava ročnih Gorenjske 5  1 prireditev 

ZDU Slovenije    

Fotografski natečaj 1  1 prireditev 

Urice poezije 1 1 1 prireditev 

Posvet 1 1 1 prireditev 

F3ŽO 25 14 1 prireditev 

Kulturna dejavnost / samostojni nastopi    

KUL-T-URA 8 8 8 prireditev 

Klas 10 10 7 prireditev 

Žabari 4 4 1 prireditev 

Glasb. in gledal. predstave  165  3 prireditve 

Rekreativne dejavnosti    

Balinanje 2 2 1 prireditev 

Bowling 23  6 terminov 

Kolesarjenje    

Kolesarski izleti 28  4 izleti 

Gorenjevaški koles. krog  17 terminov 

Planinski izleti 644  9 izletov 

Plavanje    

Kopalni izleti 50  1 izlet 

Kopalni dnevi 551  10 terminov 

Prstomet 8  32 terminov 

Tekmovanja 8 8 3 tekmovanja 

Dan slovenskega športa 6 6 1 prireditev 

Varnost v cestnem prometu 71  1 prireditev 

 
 
 

                                                                                    Članov društva 
Jubilanti – 80 let 25  

Jubilanti – 90 let 8 

V Domovih starejših občanov 15 

Umrlih 21 
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Fotografije: Valentin Bogataj, Jožef Čepin, Franc Dolenec, Vladimir Koračin  in Silvo Pivk  
 
Besedila niso lektorirana! 
 
Prireditve so ohranjene tudi na fotografijah, ki so vložene v fascikle in shranjene v društvenem 
arhivu. 
 
 
 
Gorenja vas, 31. 12. 2022 

                   Valentin Bogataj 
 

 

 

 

 

 

 


